
Detache rin gsovereenko mst Extern

Partijen

De burgerneester van de gemeente Utrecht, namens deze de lntegraal Resultaatverantwoordelijk

lli"ugË;. thi".a IRM-er) ían organisatieonderdeel Werk en lnkomen de heer B' §tam, hierna t€

noemen'de uitlenel

en

Flextensie Nederland gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door mevrouw M' van Ommeren'

hierna te noemen 'de inlener'

en

mevrouw  hierna te noemen'de ambtenaar'

zijn het volgende overeengekomen:

Artíkel'l Detachering
i. J" irUtunaar, werkzàm bij de uitlener in de functie medewerker werkgeversserv]cen1113n

i"g"..hiif íin iéf,uut g, wàrOimet ingang van 1 oktober 2016 tot en met 30 septernber 2ol7
gíU;t".fuura bil inlener in de functielan projectleider Flextensie voor 28 uren per week' 'De

werkzaamheden zUn ona.rfingifgestemd'en-beschreven in het documenl Taakverdeling Utretht'

Gedurende de periode rin J"tu.11Étin9 worden de werkzaamheden onderling afgestemd en kunnen

rnogelijk wijzigen.
2. De ambtenaar blijft in dienst van de uitlener. Het college van burgemeester en wethouders blijft

voor hem/haar het bevoegde gezag'

3. voor zover in A"r" or"i".n-torít ni"t anders wordt bepaald, zijn de bepalingen van de

iechtspositieregelingen van de uitlener van toepassing op de ambtenaar'

4. De ambtenaar voert aà iË-rUË" werkzaamireden ï.rit-onder leiding, verantwoordelijkheld en ap

aanw.rjzing van de tnru.Ëi.ïËid'* digelijkse leiding is belast de teamleider wsP van weik en lnkor.neri,

Artikel 2 Functioneren
l. De uitlener bli3ft verantwoordelijke voor het opstellen van de jaarli.ikse resultaatbeoordeling' De

inlener treedt, gedurende deze overeenkomst, op als informant ten aanzien van de werkzaamheden

ài. Ju 
"rut"niar 

heeft verrich op basis van deze overeenkomst'

z. Wanneer het functioneren van de ambtenaar bij de inlener aanleiding geeft tot het oveMegen van

re.htsposttion"t" *""töIi*", ó* ,if de inteneifrierover overleg voeien met de uitlener' Het besluit

tot het nëtrnen u.n ,".nÀ'piiiiirËle maatregeleï íoiJt g"no*tídoot de IRM-er namens het college

van burgernee§ter en weihouders van de gemeente Utrecht'

Artikel 3 Detacheringsvergoeding
1. De uitlener zorgt voor uitbetaling van de bezoldiging'

2. De uittener brenst b;'d"j;í;;;;i"n o.tu.t,"-ringiveïgoeains in rekenins. De inlener verklaart deze

detacheringsvergoeoinö ,à, ià ,irr."er te zullen ótaoJn. De vergoeding is vastgesteld op €  per

uur exclusief eTW. pn'Ëei;ag L à"Uut""td op salaris, werkgeverslasten, overhead e'd;)

3. Voor het offertepro;;;;ï. óereenkomit dlent de debiteur(nummer) met NAW gegevens evenals

t .i r."nà.rt te worden aangegeven om een juist€ facturering te kunnen uiwoerea..

4. De vergoeding woratlï'Ë;; ;;. ;"" deËlaratie van de uitlener door de inlener 691 slfl' De

gemeente sruurt de i"ià"Ë, p* t*irraal een o".iii*ti". Àlleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden

in rekening gebracht. |iuuniJU[t ondertekenen inlener en uitlener een urenstaat' welke als

bewijsstukken bij de declaratie dienen'

Artikel 4 Verlof en ziekte
L De ambtenaar heeft-gliui.no" de periode van detachering recht op verlof conforra'tle

rechtsposirieregeling ;;;; g.r".ntl Utrecht. Op name vaí verlof vindt plaats in overleg tussen

inlener, ambtenaar en uitlener.
ï,ï,lJl;iirËïïffi;ffiffin de ambrenjulals sevols van vertof of ziekte is de uitlener nier
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verplicht voor veÍvanging tE zorgen-
3. Het niet veírif,hten vaí werkzíamheden door de ambtenaar wegens ziekte wordt niet in rekening

gebracht bij de inlener'

Artikel 5 Schade en aansprakelijkheid
L De uitlener lcan niet ,ítpir[*f i.ifi worden gesteld voor eventuele gevolgen van welke aard dan ool(

die voorvloeien uit d€ O[ii["iing-"n/of de uiiire *autop de detachering wordt uitgevoeld'

2. De inlener vríjwaart de uitlenelen de ambtÀnaar ingeval deze door derden worden aangesproken

over schade, zoals bedoeld in het eerste lid'
3. lnlener draagt er rorg-rioi àii geO"tu.tuerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader van

deze detacheringsoverelnkornst alequaat verzekerd is t€gen wetteliike. aansprakelijkheden-

4. De ambtenaar kan oooi ini.nu. *oidun verplicht tot geÉele of gedeelteliike vergoeding van door

inf.""i gàfuaen schade, voor zover deze aan z1n schulí of nalatigheid is te wijten overeenkomstig

artikel l5:5 van de ARU'

6. Schade van de arnbtenaar aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectieveluk een aan hem

toebehorend ,roto..Utrig-onista*n tUa"ns of in verband mét het verrichten van arbeid i'n het'kader

van deze detacheringsoÉàunto*ti*ordt door inlener aan hetn vergoed overeenkomstig de artlkelen

l5:32 en l5:33 van de ARU.

Artiket 6 Wijziging van de overeenkomst
Oli" or"r.*ntàn it Èanàtteen gewijzigd vYorden met instemÍning van alle Bartijea"

Deze bepaling is niet van toepassing op wijzigingen die voorvloeien uit algemene §alar]smaatregelen

voor overheidlpersoneel of uit wettelijke bepalingen'

Artikel 7 Einde overeenkomst
Deze overeenkomst elndÍgt van rechtswege;
_ ào", n*t verstruken ,uíd. periode vermeld in artikel 'l , eerste lÍd, en

- aoot ontslag ,aï du u*Oi"tuu. bij de uitlener, al dan niet' op eigen verzoek'

Deze overeenkomst kan tussentijds door partijen worden beëindigd met wederzijds goedvinden

met een opzegtermijn van een maand'

Na afloop van de detachering keert de ambtenaar terug in haar huidige functie van bedrijfsadviseur'-

Artikel B

ln alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of niet voldoende voorziet zal tussen partUen overleg

namens de inlener, t
Flextensie Neder'land k/
rnevrouw M, van OmmgÍen
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