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Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

Op alle overeenkomsten als gesloten met uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna ook: 

Baanbrekers), gevestigd te Waalwijk ter zake de verstrekking van een loonkostensubsidie in het 

kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening zijn deze voorwaarden 

van toepassing, waarvan deze bepaling en, en de hierna volgende bepalingen (artikelen 2  t/m 20) 

deel uit maken, tenzij uit de tekst van de betreffende bepaling(en) blijkt dat deze op de concrete 

overeenkomst niet van toepassing is (zijn). 

 

Artikel 2. DEFINITIES 

In de navolgende bepalingen zullen de volgende definities worden gehanteerd: 

 Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers gevestigd te Waalwijk, aan de 

Zanddonkweg 14, 5144 NX; 

 De werknemer: De persoon die is geïndiceerd voor toepassing van hoofdstuk 3 van de Wet 

sociale werkvoorziening en die op een begeleid werkenplaats is geplaatst; 

 De werkgever: Degene aan wie door Baanbrekers een loonkostensubsidie is verstrekt. 

 De overeenkomst: De overeenkomst tussen Baanbrekers en de werkgever. 

 

Artikel 3. UITREIKING VOORWAARDEN 

Aan een werkgever zal bij de aanvang van het overleg aangaande een mogelijke plaatsing in het 

kader van begeleid werken een exemplaar worden overhandigd van en een toelichting worden 

gegeven op deze algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een 

loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale 

werkvoorziening. 

 

Artikel 4. OMVANG VAN DE ARBEIDSDUUR 

1. De werkgever sluit een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de werknemer. De 

duur van de arbeidsovereenkomst bedraagt minimaal 6 maanden. In de 

arbeidsovereenkomst dient te zijn opgenomen de arbeidsduur, welke minimaal 16 uur per 

week dient te bedragen. 

2. De werkgever en de werknemer kunnen in overleg met Baanbrekers de arbeidsduur 

structureel aanpassen.   

 

Artikel 5. HOOGTE LOON 

1. De werkgever stelt het loon van de werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst 

vast op een bepaald bedrag per maand bruto, exclusief 8% vakantietoeslag, volgens de 

geldende cao- bepalingen van de werkgever. 

2. Eventuele verhoging van het loon anders dan op grond van de geldende cao- bepalingen 

vindt niet eerder plaats dan na overleg met Baanbrekers. 
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Artikel 6. HOOGTE EN MAXIMUM BEDRAG LOONKOSTENSUBSIDIE 

1. Baanbrekers stelt de hoogte van de loonkostensubsidie vast, rekening houdend met een 

door Baanbrekers vastgesteld maximaal percentage aan subsidie (het subsidieplafond), 

op een door de werkgever en de werknemer overeengekomen bruto maandloon, 

inclusief werkgeverslasten, inclusief vakantietoeslag. 

De subsidie wordt verstrekt voor een arbeidsduur van maximaal 40 uur per week. De 

subsidie wordt naar evenredigheid verminderd indien de overeengekomen arbeidsduur 

korter is. 

2. Voor de arbeidskosten van de werknemer heeft de werkgever geen subsidie op grond 

van een andere regeling aangevraagd, zal die aanvragen, heeft die ontvangen of ontvangt 

die. 

 

Artikel 7. DUUR LOONKOSTENSUBSIDIE 

1. Baanbrekers streeft er naar om de loonwaarde van de werknemer te verhogen en de 

loonkostensubsidie voor de werkgever af te bouwen. De werkgever werkt hier actief aan 

mee. 

2. De hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie wordt in principe jaarlijks 

opnieuw door Baanbrekers beoordeeld c.q. vastgesteld, of zoveel eerder als Baanbrekers 

dit noodzakelijk acht. 

3. De totale periode van het verstrekken van een loonkostensubsidie aan werkgever is 

maximaal 24 maanden. 

4. Indien de werknemer blijkens een onaantastbaar geworden herindicatiebeschikking niet 

langer tot de Wsw-doelgroep behoort, wordt de subsidie voor de begeleid werkenplaats 

verstrekt tot het moment waarop Baanbrekers de werknemer een aanbod tot passende 

arbeid onder normale omstandigheden heeft gedaan.  

 

Artikel 8. AANPASSING LOONKOSTENSUBSIDIE  

1. Na de herbeoordeling zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 wordt de loonkostensubsidie 

herberekend op basis van de opnieuw vastgestelde loonwaarde, waarbij een vastgesteld 

subsidieplafond door Baanbrekers in acht wordt genomen. 

2. Na een verhoging van het loon, zoals bedoeld in artikel 5, wordt de loonkostensubsidie 

herberekend op basis van het gewijzigde loon, waarbij het vastgesteld subsidieplafond 

door Baanbrekers in acht wordt genomen. 

3. Na een wijziging van de omvang van de arbeidsduur, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 

wordt de loonkostensubsidie herberekend op basis van het door de arbeidsduur 

gewijzigde loon, waarbij het vastgesteld subsidieplafond door Baanbrekers in acht wordt 

genomen. 
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Artikel 9. NO-RISKPOLIS 

1. Op de werknemer is de no-riskpolis van toepassing, zoals omschreven in artikel 29b lid 

2 sub d van de Ziektewet dan wel artikel 29b lid 2 sub e van de Ziektewet. Dit betekent 

dat het UWV de doorbetaling van het werkgeversaandeel van het loon over perioden van 

ongeschiktheid tot werken wegens ziekte financiert. Verder wordt de werkgever 

gevrijwaard van doorbelasting van de arbeidsongeschiktheidslasten als de werknemer 

uitvalt door ziekte of handicap.  

2. Om in aanmerking te komen voor de doorbetaling van het werkgeversaandeel van het 

loon over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte dient de werkgever een 

Ziektewetuitkering aan te vragen bij het UWV middels het daartoe strekkende formulier, 

te raadplegen op de website van het UWV. 

 

Artikel 10. BEGELEIDING 

Baanbrekers treedt zelf op als begeleidingsorganisatie of meldt de werknemer bij een 

begeleidingsorganisatie aan om zorg te dragen voor de begeleiding van de werknemer.  

 

Artikel 11. FACTURERING 

De vastgestelde loonkostensubsidie wordt door Baanbrekers per kwartaal uitbetaald op een door de 

werkgever verstrekt banknummer. Met de vastgestelde loonkostensubsidie worden de door 

Baanbrekers gemaakte kosten voor jobcoaching en administratieve werkzaamheden verrekend. De 

uitbetaling van de loonkostensubsidie vindt plaats op basis van salarisstroken van de werknemer 

over het afgelopen kwartaal. De werkgever dient deze in te zenden binnen één week na het 

verstreken kwartaal aan Baanbrekers ten aanzien van de bij werkgever bekende contactpersoon van 

Baanbrekers, Postbus 15, 5140 AA te Waalwijk.  

 

Artikel 12. AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS 

1. In het kader van het toezicht en de informatieplicht kan Baanbrekers personen aanwijzen 

die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen en eisen in de 

Verordening subsidie begeleid werken, de Algemene wet bestuursrecht, het besluit tot 

subsidieverstrekking, de overeenkomst en deze algemeen geldende voorwaarden.  

2. De werkgever is verplicht aan een toezichthouder alle medewerking te verlenen die deze 

redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

 

Artikel 13. BEWAARPLICHT WERKGEVER 

De werkgever is verplicht alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen, 

tenminste gedurende drie jaar na de vaststelling van de subsidie te bewaren en deze op verzoek ter 

beschikking te stellen voor controledoeleinden. 
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Artikel 14. MELDINGSPLICHT WERKGEVER 

De werkgever dient Baanbrekers onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van alle feiten en 

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging of intrekking van de 

subsidie. De werkgever dient in ieder geval onmiddellijk mededeling te doen van wijzigingen in de 

aard, de duur en omvang van het dienstverband van de werknemer. 

 

Artikel 15. BEËINDIGING VAN RECHTSWEGE 

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege en een subsidie wordt ingetrokken indien de 

arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer voor het aflopen van de duur van 

de subsidie wordt beëindigd. 

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege en een subsidie wordt ingetrokken indien de 

werkgever zich niet houdt aan de verplichtingen en eisen in de Verordening subsidie 

begeleid werken, de Algemene wet bestuursrecht, het besluit tot subsidieverstrekking, 

de overeenkomst en deze algemeen geldende voorwaarden.  

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege en een subsidie wordt ingetrokken indien wet- 

en regelgeving de in de overeenkomst vastgelegde loonkostensubsidie tussen partijen 

onmogelijk maakt. 

4. De overeenkomst van rechtswege indien het besluit tot subsidieverstrekking wegvalt.  

5. Indien de overeenkomst van rechtswege eindigt, is Baanbrekers nimmer gehouden tot 

vergoeding van enige vorm van direct of indirect geleden schade door werkgever of 

werknemer. 

 

Artikel 16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen partijen naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst 

zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die bevoegd is in de 

vestigingsplaats van Baanbrekers. Alvorens zich tot de rechter te wenden zullen partijen 

zich naar beste vermogen inspannen om geschillen in der minne te regelen. 

 

Artikel 17. OVERLEG EN WIJZIGINGEN 

1. Partijen voeren in ieder geval tijdig overleg wanneer aanpassingen van de 

loonkostensubsidie noodzakelijk zijn en voorts zo vaak als partijen dit nodig achten. 

2. Iedere partij is gerechtigd wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst voor te 

stellen en neemt hiervoor een termijn van 3 weken in acht alvorens wijzigingen of 

aanvullingen van kracht kunnen worden. 

3. Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze 

door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Een overeenkomst wordt sowieso gewijzigd indien wetgeving dit noodzakelijk maakt. 
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Artikel 18. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY 

1. Werkgever verplicht zich om al wat bij de uitvoering van een overeenkomst ter kennis 

komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden 

vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – 

of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of 

rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. 

2. Werkgever zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 

verplichten de geheimhoudingsplicht, zoals genoemd in dit artikel na te leven. 

3. De geheimhoudingsplicht blijft voor werkgever tijdens en na afloop van een 

overeenkomst van kracht. 

4. Baanbrekers heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door 

de werkgever en/of de voor de werkgever werkzame personen en/of door de werkgever 

ingeschakelde derden de overeenkomst per direct op te schorten, dan wel zonder 

rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling  door middel van een aangetekend 

schrijven te ontbinden en de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op de werkgever. 

5. Werkgever verplicht zich om de eventuele verwerking van privacy- en persoonsgegevens 

overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en 

privacywetgeving uit te voeren, waarbij werkgever in ieder geval passende technische en 

organisatorische maatregelen treft om de privacy- en persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Artikel 19. INWERKINGTREDING 

Overeenkomsten treden in werking op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag tot 

loonkostensubsidie is gedaan, doch niet eerder dan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst 

tussen werkgever en werknemer. 
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ARTIKEL 20. SLOTBEPALINGEN 

1. Voor zover hierboven een en ander niet is geregeld, gelden (voor zover van toepassing) de 

relevante bepalingen uit de Wet sociale werkvoorziening, de hieruit voortvloeiende 

algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, de Participatiewet en het 

Burgerlijk Wetboek. 

2. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend 

karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt 

aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis 

toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt 

niet tot nietigheid van de gehele set algemene voorwaarden en ook niet tot nietigheid van de 

gehele Overeenkomst. 

3. Deze voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het 

kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening zijn gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 17256566. 

4. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van de dag, dat zij door de Kamer van 

Koophandel in depot zijn genomen. 

5. Op verzoek van werkgever worden deze voorwaarden door Baanbrekers toegezonden. 

6. Baanbrekers behoudt zich het recht voor naar eigen believen wijzigingen aan te brengen in 

deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het daarvoor aangekondigd 

tijdstip. Baanbrekers zal de wijzigingen tijdig aan de werkgever overhandigen (met 

ontvangstbevestiging) of toesturen (met ontvangstbevestiging). Als er geen tijdstip is 

afgesproken dan gaan de wijzigingen in op het moment dat deze zijn meegedeeld. 

7. Door ondertekening van de overeenkomst verklaren partijen dat zij deze voorwaarden in hun 

bezit hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen. 

 

 

 

 
 


