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Uver~enkotnst
b~tre~fe~trde eie leve~g vat► re-i
~iedisns~en mut i~rekkin~tut Idjdetipte Meet van uitkeringsgerechttgde
ywe~bek~den~ zoats b~dc►~ld In ~kell0 W~twerken bijsf
(P~rtidp~at~ewet}
Partijen
De gemeente Rurmerend, optredend ten hehoevewan cte ger~te~r►teh dle bWten de r~gio 2aanstreek1Naterland
s~metlwerken, to wet~tl cie gemeet`►ten $eemster, Edam-Votelldam, Larfdsfneer. D4stxaaa, Purmere~ d, Waterland,
Wo er)and, Zaartstad en ~~evat~, nat»ens dez~e dhr.;!. vary det KaoiJ, afdelingsmanager Werk en Welzi;n, fiierna to
_
nc~em~t: teg~a ~anstre~k1Naterlarui
en

~.:

Fte~cCe~e Nedert~r~d b v., bi} deze rechtsgeldip, uertegenwocrdi~d dcof mevrouw S.M. de 1lisser, hiema to noem~n:
Fk~et~sie,
t~ve~nregende~
—
chat de gemeet~ten 3n de regio Zaar►str~~k-Waterland o.~: tot taak frebben to b~rorderen dat uitkeringsgerecht3gden
~Pattidpatievire~ loawr oat}, Sebruik retaken var► vn~rzi~ening~ct die hijd~agen aan hun zelfstand~8e hescaan3vAoezler~l~g;
—
dat d~ gemeenten in de regio Zaanstre~k-Wate~latid diertitengevotge aan personert dIe beFtaren tot de doelgroep
~artikei1tid a) eett re-inte~atleVoorzt~nit~g kur►n~tt aanbi~let;
kan~~f het vatgende overee~ti
Artitce~ 1< fletiaities
in cteze ave~eenkornst woc~it verstaan order:
a.

.~,

lgrp~p p~~son~n diebe~ot~n tot cie doeigro~p, als bettoetd in a~kel ~ van dePariici~atiewet, dig n~ac oordeet
vary de calteg~s vin de geme~enten behhorend tot de re~i~ ~aaame~k-Wateri~nd ondersteuningr~ad g hebb~n.

b. Kandtdaa yen taide doetgraep bef~arende kandi~at~etknemer, cite door ~n van de gemeenten binnen de regia
Za~~streek-Waterland +nor deelna~tte sort eer►flex-a~firachE i~ ~artgewezen.
c. Kant: Een werkg~ver waac een kandfdaat geplaatst wardt door mididel vast een flex~pdracht
d. Aanmrtding: het tnschakelet~ van ~lextensle voor het ctftvoer~ct van ern floc-opdcach
e. Flex-apdracht:Kandldaten warden door de gemeenten behQrencE tot de r~eegta Zaanstreek-Waterland aangemeld voor
een #tac-ctpdrac#~t, to water een t~deiijtte opdracht bfj een ktar~t. Hferbij wardtgebrtiuik gemaakt van de or~dersCeuning
van Fle~ctenst~e. fle~ensie o~tclerstee~nt de gemeertt~n i~ de reglo Zaa~nstreskWaterland waar nadigmet o.a,
projeciadvisertngort 1s vetantr~roordelfjk wor de ffnand~le afhandet~ng met de k~ant erg de kandidaat art de
afrekeni~g van het #~sttieve saldo mek de gerr~eeca#e Purmecend~ die ~tt~akio romans de gemeenten in de regio
Zaans~reek-Wateriand zal inners en binnen de regio verreker~en.
f. Sidrtdatum Fleur-npdracht; Datum van de eerie werkdag van de kand"~daat bid de klant.
~lrtikel 2. Duur tray de overeertkorttst
i'id1

Daze ov~reenkomst goat in op 1septernber 2415 voor de dour van 5 maanden. De overeerfkomst eindigt
dte~engev~alge van rechtswe~e per 31janu~d 201&.

lid 2

Indian ern der deelnemendepar~~ d~ overe
enkamstwen~ to vertengen,wa rclt dit schr~f
tel~ bekent~~maakt
vaorde ~erYaldat~nt van pie huid'~ avereenka~
ms~. De overeehkoms ~v+~rdt dartItt begiinse!
voor onbe}~aakte
tijd verlerr~d. Vanafdat momentgeidk ern
opzegtermijn van 6 ma~nden.

!id ~

Na heLaflupefl v~~ daze overe~nkoms~ blijve
n de bepalingen van daze ~veree~kom~ van
krdcht, voa`zoverdit
v~or de afwikkelit~g v~ de oveteenkt~mst noa~xa
kelijk is.

Art[kei 3~ Kandklat~t eta ~drachten
lid ~

De gemeenten b~hor~d test de reg~a 2aanstreek-W
aterlartd z~llen kandidaten doen aanrnelderr vaor de
Inw!ling van fteycc-opdt~c6t~n.

tk#2

~fetttensig is In staat en ber~d fiat-opdrachten ofto
wikkelen ais genaemd fn lief ~ gedure~de de
cantractpertode voorkat~dida#en uitde doelgroep,
calks in op~racht van degemeente purmerend. amen
s de
gemeenten ire de regio ~aa~str~ekWaterlantl.

Artitcet b. ~laat~ngst~uur q~-~ip~lr~ch#
Ind 1

Kandir3a,~en when:atfha~k~ijk van de urtkeringsduar, m~~m
~aF tussen de3en 12 maanden worc~en ingezet op
fle~c-apdracht~n.

lid z

Bid tinrijz~ van uitzander3ng, en na akk~ord van d~ gemee~te
waann de betreffeade kandidaat woonac~tig is, ka~
ervoar Yvorde~n geknzen daze perindeie verteriger~.

ArliketS,Sattite~ttM~tking~aRspfalsen
Nd i

D~flex-~pd~act►t bledt k~ndidaien uit de tegta ~aanst[e+~kk
aM1iatetlancl lKertcervar~ng waarmee zip z3ch (+rerderj
kunnen vaorberetden ap de~lname aan de reguliere ar~eEdsrnat
kE. Kartdidat~n ontvangen bovet~aP de uitkermg
eeh ne~to premie van €S,St~ per gewetkt uur voor ~tbeftisifisc
hakelfng.

tid 2

De fleas-apdcatht vatt Grader ~e v~rzfi~ing wan werken me# behou
d wart uiticeNng zaais in dp Partkipatieu~rei
vaarden. D~atbij dtaagt de (nzet van de kancti~aat b3) aan de
verbeterthg van d~ a~dsttiaarktpos#tie
daarrtlee aart clams re-irtt~ratie. t?~ celatie tus~n Fle~tttensle
~R c1e kac~dida2~t is slaarmee gees
arb~sverktauding 1R de yin vaq hit Buit~enge~Aroprl flu}t Arbeidsver
fiot~ingen.

lid 3
iid 4

Ftexter~sie beve~igt opdrachten aan zowei dekarrididaat als

de ktarrt f~ij plaatsfng.

De gemeenterr dfe behoren tot de regtQ Iaanstreek,Waterland ~aFgen

7a aanmerking k~men vaor den ##ex-opdrscht, in het ge~u#ama#

voor aanmeldtng van d~ kandEda#~, dte

1s~de Informatl~systeem vaR flextetlSi~. Q

g~metnt~n Tn de reg~o `aanstreek-Waterla~d bepalen Welke [candi
daten uit de do~l~i'~p hleruoorin
aartmerking itotnen.
tid 5

~regla zaar~str~k<Watertar~d is veranriuooMe(ijtc voor de
acquis~ie van de ffac-opdrachten bij klan#erg, beHier
'~redaelct~Inz,e~ e~ afi~uiktceling g~dt in begtr~s+~) voor opdra
chten kacter dan 3 maanden, of voar opdrachten
kost~r d~~t 6 maattc~en~ minder daze Z4 uur per weep cwena
ls vaor praefptaau~ngen waarvaor een
ir►{eenvergaeding uvari~ ~evraagd. Fle~ensis taaliteert s!e
acqufs~e van ~ijcfelijkeopdrachten middets online
werkgeversbenacferlt~ en hBt faciliteren vary cor~tacte~ mkt Itt~le
uttzendbuteaus.

!id 6

De regia 2aar►streekWaterland zorgt namens rl~ geme
er~en die zij vertegenwoordtgt~ r tat #ehulp van de char
~le~r~sie aangeleverde softMrare ~ ondersteunit~, voar
de matching. oe regRc 2aanstre~k-Waterland +er►
FlexEe~sie si~muterera Bezamettlijk het Joel van duurzam~
ui~stroom u t de uificering.

lid 7

Fl~tensie brehgt n~mens de gert►e~nt~ waar de betreffende
kandidaat wanc~achti8 isblj de kla~t sari door de
re~ia ZaatiStr~ekwat~rlapd vastgest~id uurtar~ef in rekening.
Net aan de kfaritte berekenen tar3ef kept ern
U
gswaarde van €11,75.

ifd ~

~[exter~sie bet~~tt de kandidaat~ 1,5t~ per g~werkE u~tr tat~n rn~cirr`uin uan ~ 2.29,-parjaar,eventue2t
v~rme~erdeid met gerria~kte retsk~s[en.Deze ver~aedinBis Bebase~rd op de vrijia#irig f►t het leader van cfe
pr'emte vc~r a~beidsTr~sch~kelirig. be kandidaat behoudt daarbiJ het r~ck~t op de uitlterirtg aP BC'o►Sd van.. cte

Pactiapatiewe#.
1~ 9

Fle~ctensie ~de~rsteunt d~ gemeenteh behoretd tot de regia Zaanstreek-Waterland b€~ de imp[ementafie ep het

beheer 1n het Werkprnces.

Iid 10

Flexten~e ieYert na afloop van te~er kalenderkwartaa! een mar►~ementra rtage met ~laa~n eea overticht
vats sae gdes~erde dlens~le~tt~g, aantatler► f14ac-o~rachten, ~taa~singsdUur, aarttaf~t kandida#er► instl~aam
en uitstroom, fina~ciele overzicht~r, ave~ztcht op kandidaab~fveau, enz.,u~tgesplitst near gemeente. De e
ra}apQrtage zaf in ond~ltngoverteg tusser~ ~egta XaanstreekWat~ntl en F~e~tt~nsi~ ontwikkeld worden.

litl 11

Na ieder kalentferkwarta~I vindt e~, by contiactniveau, eea overl~gpla~tts tussen ~lactensie e[~ de ~egio
Zaans~eekWat~~tand over de voort~an8 fir► de resuliaterr.

Ar~[ce~ 6. FktanCtel3~ig~- ens bet~1(n~sv~o~w~ardein
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5.~. Fa~tur'etng
lid 1

!nd'ien de situatie ats bedoeld in ar~ik~~ 6.1 tid
3Bch voordoe~ kan Flexterfsie na aflpop v~rt de
t~rttractp~riode
een faetuur sturerf aan de gemeente Purm~rend.Op
dez~ factuur verm~ldt ~[extensi~:
OrsfscF~rt g van de dienst {implementatie/afin
rikkeldier~st/IicenUesj►
- B~dr~B eXdtJsiefi BTW;
Beclydg Indusief B7W
Defacture~ wordert ~esttFurd aan degemeente

lid 2

~fe~~nsie verrneltft op de ond~ !td1genflemde

Purm~rer~d t,a.v. de heerlaost van de Kool~.

#acku~n Naar B~'W-nurnmer

iid 3

GemeentePurmarend betaalt, namerss de ~emt
enien in de regio Zaanstreek-Wate~land, de tinder lid1
beschreven ve+r~me(fac~ue~r btnner► 30 dager~ na de
fi~ctuurdatUm.

tid 4

Ft~ztensie b~taait, op basis van een duidelijke:sp
ectRcatie, het posit(eve saido ~artiksl 6.~. fid 2} binnen 60 da$en
na aflo~p van de ptfatperlode uit aan gemeente
Purmerend, rlie dit saldo incasse~rt no
s de regio
Zaa~►streplc-Watertantt en deinkamsten Naar rato vaa
~~ aantal plaatslr~gen per gecneeMe aan degemeerite
n
za[ uitbeta{en.

Acti&ei 7. Atgeener►e bepaling~tt
7.1. WtJzi~it~ert ~ aanWtfingen
Itd1

lede~ der pa~tijen isgeclure~de de tonptl)d van de overeenkcr
ost op basis van daaraver gevoerd overt~g
gerec~~igd wt~zigtngect van of aanveiYir~gen tip deae ove~eet~kom
st vogt~ to stelt~n.

did Z

~hliRigingen van ofaanwltingen op de avereenknmst
zijn slechts geld'~g vow xover xiJ sduifteti~ zljn
m~eree~~ekorrten.

Ild 3

t~ over~enkomst wordt gev+ti~zigd, indEen erg vaor zou~x wet~e

vingdit nocd~ak~~k maakt.

7.2 wart~sres

ie

tndien ~rt der parttjen tekcrrt schfet in de t'rakdming van
of me~'van zifi ~'pr►chtinBer► uit hoofde man deze
ov~reentcomst, za! de andere partiJ hem deswege1n g~iare
ke stelteri, t~nzij nakomtag van de betrefifer►de verpl[c
ht~ngen
r~ed~ blind onmt~6elljk is, in wok gevat de ha(aUge partij
onmktdeltiJk iri verru►m ~S. D~ ingebrekkesGellin~ gal bij
aan~et~lcei~r+~ s~hri, t geschfeden, waarbi~ aan de naWtt
ge partij~ rgdelijke termiJrt zat warders gegynd
am aisnogz~jn
uerplici~tingen na to kome~. ~epartij die tc~eteke~baar
L~kart schiet in de nakomir~g vary z~jn Verpl~t~tingen is teg+enaver
de ~ndere pa~tij a~nspraket€jk voor vergoetl~g van de boor
~e ar~d~e parti3 geletl~n c.q. Le tijden sct~ade.
7.3. Qvsrmacht
lid1

8ij een t~eroep op overmacht ddor een der partijert
worden de verpltcht~~gen wetke voartvloeien uit daze
overeenkornst +~pgeschort zotang de p~riode
van overmacfit vourtduurt, ten~r~jl parttjen war en weer Been
schad~vergoedtngve~schatdtgd zijn.

Ifd 2

In afwij[~ng hi~rvan komen parkijen overeen dad zij, vaipr
~rnrer er ztch een Katie voo~doet alb bedaeld in
artike{ 6.78 ~W. indiet~ v~rs taepassir~, we! ~ch~dever8oedin
g verschutdigdKiln.

""'~'

lid 3

En afwijking van. het eerste Eid gefdt daC indien een der partijen gedurende een periode van
meet dar€ t~rl3ntig
werkdagen ten gevaig~van t~vermacht niet kan nakamen of tekortschiet 9n de uoldoening van
zijn verpiichtingen op grand van doze over~enkamst, de andere partij het rech# heft de overeenkomst door
tniddel van een
~angetekend schrijven rnet onmiddellijke ir~ang buiten rechte t~ ontb nden,zvr~der
dot daarbij ertig recht op
sch~devQrgoeding zat ontsta~n.

Ijd 4

Ot~d~r overmacht wot~ctt in ieder geuat r~~e~ verstaan:gebte~ aan persone~l,sfak#ngen,
aekterract p~ersone~l
enjC►f taerekenbar~teEcortkomingert vary char FPextensie ingeschakelde deaden.

tid 5

Fattije~t kunnen zich jegens elkaar aileen op avermacht beroepen indien de desbetreffende parti~ztf spoedig
mog~lijk~ dock ufterlijk binnen drie dagen na het optreden van de situatie van overmacht, ond~r over(eggitt
g vah
de rtcrdige bewijsstukken, de tivederpartij bij aangetekend schrijven vart yen dargelijk beroep in k~:r3nis steft,

7.4. t~tttbinding
<~++.

lid1

Buiten het~een elders in daze overeenkomst is 6epaatd, geldtda# ieder der partijen gerechtigcJ
is daze
overeenkomst tfoor rniddeE uar~ eery aanget2kend schrijven ~uite~ rechte gpheei of geBeeltelijk to ontbinden
,
indien de andere partij ark na scnrifteiijke aanrnaning steNende een redelijke term'ry'n in gebreke blijf~ aan
zijn
verplichtin~en uit daze ove~~e~komst to voldoen. Dit recht komt oak aan ieder der partijen toe ingeval van
voortdurende en/of ~erhaaldelijke tekortkomingen bij het nakomen van verplichtingen, oak indien daze
tek~rtkom+ngen ap zichzelf t~eschouwd ontbinding rnogelijk niet rechkvaardigen. Sedoeide takortkom
ingerr
zullen zo spoedig mageEijk ~ij aangetekend schrijve~r en gaed gemotiveerd aa~t d~ wederpartij
warden
gemelcl.

l c# 2

leder der partijen i5 gerechtigd ~eze ouereenkomst zander d8t enige aanmaning of inget~retc~
Stetlin$ zal zEjn
vereist, buiten rechte, door midde( van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk to onttait~tien
indien:
de andere partij dan wel een of meerdere bestuurders bij een gerechteli~k voctni~ dat krachtvat~ gewijsde
heeft, wnrdt veroardeeld wegens deelneming aan een c~'irt~inele organisatief pmlcoping,
#raude t~f het
witwass~n van geld;
ten aanzien van de andere partij surseance van beta#ingVvnrdtaang~yradgd, dan Wel datdeze den
in
derge(iji~~ situatie verke2rt;
ten aanzien van de andere pa~'#tj ~a'iliss~ment wordtaangeur~agd, dan we! dat tleze in s+en
decge3ijke
si~uatie verkeert;
op een aanmerkelijk deal van het ~ermmn~en van de andere partij executoriaal besl~g t+vordt ge[egd;
dt andere partij wordt ontband~n;
_
~f~ ~rsclere partij ~nrordt overgenornen doar of fuseert net een andere rechtspersaon, tenzij de
~^e,~htsopvaiger to kennen geeft de overeenkomst #e wiifen voortze[ten. fader der partijen xal aic[~ bij
de
overname- of fusiebesprekingen stark maken, dat zijn rechtsopvol,ger daze overeenkamst vaortret;

''"'`

een der pariijer~ in strijd met de wetEelijice hepalingen daarnmtrent niet heeft voldaar~ aan
cfe verpfichtlrig

intake betaling van befastingen, en betaling van sociale verzekeringspremies;
een der partijen op het terreen van daze overeenkomsfi een ernstige beroepsfaut heeft~ettl~
dkt, waardoar
tie integriteit van die partij in het gelling kornt.
iid 3

PartiJe~t zijn verplscht elkaar bij aangetekend schri van on~tiddelll~k op de hoogt~ to stelien zodt'a
z[ch e~rt vast de
ip Iid 2 otnschreven feiten of c~msta~digheden voot
L.

lid. ~

Ft~Sctenste verklaart dat op het moment uan a~sluxten gran date overeen~otnst Been van de
situaties ats bedoeld
ire lid 2 aan de orde es.

lice 5

De ouereenkomst kart ~roorts warden ontbanden, indien wetge~rin,~ de Ynkoopt'elatie tussen
partijen onmogeiYjk
maakt cq. zal maker.

l«5«
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fed 1

Bij ontbindin~ van clew ov~reenkdmst worden in het belang
van de kandidaten de in befiande{ing ~ijnde flexopdrachten afgewikkeld en behoudt Fiextensie uoar die fl
ex-opdrachten Becht Op vergoetttng door de re~iq
Zaanstreek-Waterland canforrn de onder~ravige overee
nkamst

(l 2

Bij ontbirrding van de o~~ereenkamst is Flextensie verpiicht
alle gegevert5 to verstrekk~C~ Welke benodigd zi)n voor
cart#iriuering van de to verrichten activiteiten. Bedoefde
gegeuens zulte~t dacsr Fle~ensie onV~~wsjld e~ zonder
kt~Stett aan de regia Zaanstreek-Wateriand verstrekt warden.

f"td 3

i~erplichtingen W elke Haar hun acrd bestetCtd zijn om
oak na onfib riding van de overeenkomst va~rt to Buren
{zoals aspecten Yan privacy blijve~l rta t~nfbind'[n~ van de
overeenkamst vary kract~k.

7.6.t~vd~achlt rechten en giicht~n
Parlijen zijn niet gerecht~ d hurt reChten erg pllch#en
uit daze overeenkamst zonder schri~telijke toestemming a~n sari
derde over to dragen. Rat'ttjen ziJn gerechtigd aan he# verlenen vantoestemmi
ng voorwa~rden to verbindert.
T.7. Gehei~rthouding
lid

De r~gia Zaanstreek-Waterland en Fle~ensie behande(en alle informatie
over n~ivrdu~Ie karid`rdaten, dte ziJ ten
behoeve van d~ uitvaereng van daze overeenkomst van elkaar verkrijg ver~rouw
2n,
elijk en waarborgen Bat daze
informatie niet aan Barden hekend wordt. Flexiensie en Regio Zaanstre~k-l~lta
teri~nt} ~ragen er zorg ~tpt~t~ ~~t
daze geheimhoudingsverplichting door h~an personae! en Boar eventueel bij
de uitvoering van hun
werkzaamheden ingeschakelde de~ciert tivordt nageleefd.

lid 2

Hetis Fl
nsie toegestaan refe~nte inf€~rm~te over een in~lividuPle kandidaat ter
beschtkkin~te stelten sari
een Iclant,vdarzover Bit noodza el6jk~som yen plaatsing to kunnen realiser
en.

Ind 3

pe pegio Zaanstreek-Wateriand en Ftextensie zijn ermee bekerid Bat de weder2ijds verstre~
te gegevens Duet'
rid viduele kandidaten persoor~sge~even5 zijn in de zirt Ydn de Wet Bescherming
Ferst~olts~egevens,et that daze
ge~evens worden behandeid met inachtn~rninguan fiat 1n daze wet pepaaide.

7',~. Ges~.hillen
Geschiilen die tussen partijert ont5taaC~ Haar`aa~nleidiRg van daze Qvereenkom5t
zUlleit warden hes►echt~fopr de
b~voegde Nederlandse rechter. Partijen zulien zich naarbeste vermogen insp~nnen om geschill
en in Bet nli~sne t
regelen, aivorens zicl~ tot d~ rechter to wender~.
7.9. Publicitet
C+e regia zaansiceek-Vvateriand en fi{e~ctensie zullen to andert n~ averte~en in volltorlten
aistemming en to E~eretttten
consensus o~ttreclen intake persinform~fie, pers~ublicatie en traedta infartr~a
tie aang~ande daze overeenk4cns~ en de
aaraan getcc~~e~de samenwerking.
A~`tket$, Inkoopvt Irwaardert
litf 1

Op de2e overeenkomst zijn uits(uitend de taatsteversi~van de algemen~ 3nk+oop
t'uta~rden van de
gemeenfe Purmerend 2015 van tQepassing aoafs bij d~a~ overeenkomst
~evo~gd. lndiet~ kte~alittgert Yin
ot~derhavige overeenkomst conflicteren rnet la~pal~nen in rde 3nkt~otatiroorwaarden,
pr~eu~~eren de bepal~t'►~e
van daze overeenkar»st.

E?e bytagen waamaar iii daze overe~nko st words verve en, makers nt~graa
l Bee! u~t van daze nvereenkamst~
0~ hier beda~lde bijl~gen zijn:

L tnkeopvott+wa~rden gemeente Purr►~er~nd 2DS;
Z. Offerte Fyexkensie d.d. ifi~ti 2QI5

indl~n onverhoopt ondui~elijkheid of d scusste ontstaaC Essen
de in artilcel 9 genoemde bijiag~n, gelds dat na de
~ver~nkomst het ee~stge~oemde documertt,preval~er
t bav~n het volgends document.
Aldus dvere~ngekomen en 3n tweevoud apgesteld

28 attgusttxS 2015

Ue g~~tileente Purm~rend
,~. ~t+" ~d ~b.v. de t~gio Zaanstr~ek:Waterland,
narnens ~t

Uttr J, van der Kooij, afd.man.W&W

.,~,

~Ie~ct~~sie IV~deri~nd b.v.
namer~ deze;
S.M. de iFisser
Dlrec~eur

