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Overeenkomst Werkervaringsplek1
 

 
 

Gegevens medewerker  

Naam medewerker 2       

Personeelsnummer       

Huidige functie       

Arbeidsduur       

Straat + huisnummer       

Postcode + plaats       

 

 

Gegevens uitlener 

Uitlenende organisatie       

Afdeling       

Uitlenende manager         

Functie           

Telefoon       

Mail         

 

 

Gegevens inlener 

 
Ontvangende organisatie         

Afdeling         

Straat, huisnummer         

Postcode, plaats         

Ontvangende manager         

Telefoon         

Mail         

 

  

                                                 
1  In plaats van werkervaringsplek wordt ook wel gesproken over detachering of inspiratieplek. 
2 Onder medewerker wordt ook de vrouwelijke medewerker begrepen; in dat geval moet overal in deze 
voorwaarden voor zijn: haar worden gelezen. 
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Afspraken met betrekking tot de werkervaringsplek 

 

Periode  van       tot       

Doel  tijdelijk betaald werk 

  intentie overname 

  re-integratie 

  stage 

  werkervaring/ arbeidscontinuïteit  

 

 

Werkzaamheden / taken  

 

1. ……………………………. 

 

 

2. ……………………………. 

 

 

3. ……………………………. 

 

 

4. ……………………………. 

 

 

5. ……………………………. 

 

 

Aantal uren per week       

Gemiddeld aantal dagen per week       

Werktijden  Werktijden worden vastgesteld in overleg met de 

ontvangende manager, dan wel conform het door 

de ontvangende organisatie vastgestelde rooster. 

Plaats van tewerkstelling       

Toelage/toeslag3        

 

 

 

                                                 
3 Uitgangspunt is eigen bezoldiging maar een voor de duur van de detachering afgesproken bezoldiging is ook 
mogelijk 
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Aanvullende afspraken4 

• Eens per ………. maanden vindt er een evaluatie plaats met ………., ………. en 

medewerker. De eerste evaluatie zal plaatsvinden ………., de tweede ………..  

• Inlenende organisatie draagt ervoor zorg dat er gedurende de werkervaringsplek een 

functioneringsgesprek plaatsvindt. 

• Medewerker wordt door inlenende organisatie in tijd gefaciliteerd voor deelname aan 

……….. Dit in overleg met leidinggevende van inlenende organisatie en ………..  

• De ………. dient wel/geen toestemming te geven voor de wijze waarop aan de 

activiteiten en de hiervoor maximaal beschikbare diensttijd invulling wordt gegeven. 

• In geval van ziekte en herstel bij ziekte, meldt medewerker dit bij leidinggevende van 

inlenende organisatie en bij ……….. 

• Verlofverzoeken worden gedaan bij leidinggevende van de inlenende organisatie en na 

akkoord meldt medewerker dit bij ………..  

• Loonkosten komen ten laste van uitlenende organisatie.  

• Mocht er een structurele passende functie voor werknemer zijn, dan wordt de 

werkervaringsplek in overleg per direct beëindigd. Inlenende organisatie is hiervan op 

de hoogte.  

• Inlenende organisatie zal zich inspannen om medewerker te plaatsen als er een 

structurele passende functie voor medewerker ontstaat bij inlener. 

• Indien medewerker niet indaalt, zal hij na afloop van de werkervaringspleksperiode 

administratief terugkeren naar ……….. De positie van medewerker blijft onveranderd. 

• .................... 

• .................... 

 

 

Verrekening van de kosten van de werkervaringsplek 

De vergoeding van inlener aan uitlener  Ja   Nee 

Zo ja, op basis van  Werkelijk gemaakte loonkosten 

  Geldende uurtarieven AANTAL 

Overige kosten        

 

Betaling van de vergoeding  Periodiek 

   per maand  per kwartaal 

   per half jaar  per jaar 

  Éénmalig op factuurbasis op       

  

 
 

 

 

                                                 
4 Optioneel en nader af te spreken 



   

  
4 

Ondertekening 
 

De ontvangende manager, de uitlenende manager en de medewerker verklaren zich akkoord met 
de in deze overeenkomst opgenomen afspraken en voorwaarden en verklaren een exemplaar van 

deze overeenkomst en de bijlage te hebben ontvangen.  

 

Aldus opgemaakt in drievoud en ondertekend:  
 

 

Ontvangende manager   

Inlenende organisatie 

Namens deze, 

 

Functie         

Naam          

 

 

Handtekening  _____________________________________ 

 

Plaats ____________________  Datum ________________________ 

 

 
 

Uitlenende manager   

Uitlenende organisatie 

Namens deze, 

 

Functie         

Naam          

 

 

Handtekening  _____________________________________ 

 

Plaats ____________________  Datum ________________________   

 

 

 

Medewerker 

Naam          

 

 

Handtekening  _____________________________________ 

 

Plaats ____________________  Datum ________________________ 

 

  



   

  
5 

Algemene Voorwaarden 
 

1. Behoud rechtspositie  
N.B.: uitgangspunt is situatie A of B; indien andere afspraken gelden, komen deze in de 

plaats van A en B. 

 

A 
a. De medewerker behoudt tijdens de werkervaringsplek zijn huidige rechtspositie. 

b. Na afloop van de werkervaringsplek keert de medewerker terug naar de uitlenende 

organisatie (hierna: de uitlener). 

c. Indien tijdens de werkervaringsplek bij de ontvangende organisatie (hierna: de inlener) 
organisatorische veranderingen plaatsvinden, kan het takenpakket van de medewerker 

door de inlener na overleg met de medewerker worden aangepast.  

 

B 
a. De medewerker behoudt tijdens de werkervaringsplek zijn huidige rechtspositie. 

b. Na afloop van de werkervaringsplek keert de medewerker terug naar zijn eigen functie. 

c. Indien tijdens de werkervaringsplek bij de uitlener organisatorische veranderingen 

plaatsvinden, wordt de medewerker daarbij betrokken op basis van zijn eigen functie bij de 
uitlener. 

d. Indien tijdens de werkervaringsplek bij de inlener organisatorische veranderingen 

plaatsvinden, kan het takenpakket van de medewerker door de inlener na overleg met de 

medewerker 
worden aangepast. 

 

2. Betaling van bezoldiging 
De medewerker ontvangt zijn bezoldiging, vakantiegeld, eindejaarsuitkering van de uitlener.  

 

2a. Verrekening van de vergoeding 
indien dit is afgesproken 

a. De inlener vergoedt aan de uitlener op de afgesproken wijze de vergoeding voor de 

medewerker. 

b. De bezoldiging tijdens ziekteverzuim van de medewerker na zes weken wordt in mindering 

gebracht op de door inlener aan uitlener verschuldigde vergoeding, tenzij de ziekte van de 
medewerker is veroorzaakt door onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden door de 

uitlener. 

 

3. Vergoeding noodzakelijke kosten medewerker 
De inlener vergoedt reiskosten, opleidingskosten en andere noodzakelijke kosten die de 

medewerker in het kader van de werkervaringsplek heeft gemaakt aan de medewerker op basis 

van de bij de inlener geldende voorschriften. 
 

4. Algemene rechten en verplichtingen 
a. De inlener informeert de medewerker bij aanvang van de werkervaringsplek over de bij de 

inlener geldende reglementen en voorschriften. 
b. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, de gezondheid en de voorkoming en indien dat 

niet mogelijk is de beperking van psychosociale overbelasting van de medewerker in 

verband met de arbeid bij de inlener. 

c. De medewerker houdt zich aan de bij de inlener geldende reglementen en voorschriften en 
volgt de aanwijzingen van de inlener op. 

d. De medewerker houdt zich aan de voorschriften en richtlijnen van de inlener inzake 

geheimhouding, ook na beëindiging van de werkervaringsplek.  

e. De medewerker doet aan de inlener opgave van nevenwerkzaamheden die hij verricht of 
gaat verrichten, die de belangen van de inlener kunnen schaden.  

 

5. Vakantie, verlof en compensatie-uren  
a. De medewerker neemt zijn tegoed aan vakantie, compensatie-uren en (buitengewoon) 

verlof mee naar de inlener. De inlener stelt de medewerker in de gelegenheid om in elk 

geval het voor de periode van de werkervaringsplek geldende tegoed op te nemen.  
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b. De medewerker neemt vakantie, compensatie-uren en (buitengewoon) verlof op met 

instemming van de inlener.  

c. De medewerker neemt al gepland en goedgekeurde vakantie, compensatie-uren en 
(buitengewoon) verlof op bij de inlener, tenzij anders is afgesproken. 

d. De inlener houdt de registratie van vakantie, compensatie-uren en (buitengewoon) verlof 

van de medewerker bij.  

e. De inlener stuurt de registratie van vakantie, compensatie-uren en (buitengewoon) verlof 
van de medewerker na afloop van de werkervaringsplek en ten minste na afloop van elk 

kalenderjaar naar de uitlener. 

 

6. Functioneringsgesprekken 
a. De inlener voert ten minste een startgesprek en per jaar één functioneringsgesprek met de 

medewerker.   

b. Ten minste één maal per jaar en bij afloop van de werkervaringsplek voorziet de inlener de 

uitlener van een oordeel over het functioneren van de medewerker gedurende de periode. 
De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op het oordeel van de 

inlener kenbaar te maken.  

 

7. Ziekte en herstel 
a. Ziekte en herstel meldt de medewerker bij de inlener volgens de daar geldende regels. 

b. De inlener stelt de uitlener direct op de hoogte van ziekte of herstel van de medewerker.  

c. De uitlener is verantwoordelijk voor verzuimregistratie en bedrijfsgeneeskundige 
begeleiding en houdt de inlener op de hoogte van het verloop van deze begeleiding. 

 

8. Aansprakelijkheid 
a. De inlener is aansprakelijk voor schade aan derden die het gevolg is van handelen of 

nalaten van de medewerker in verband met het verrichten van werkzaamheden in het 

kader van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid van de 

kant van de medewerker. 

b. De medewerker kan door de inlener worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding 
van door de inlener geleden schade op grond van artikel 66 ARAR, 74 RDBZ dan wel 100 

ARSG, voor zover deze aan hem is te wijten. 

c. De uitlener is tegenover de inlener en de medewerker niet aansprakelijk voor eventuele 

gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit het verrichten van werkzaamheden in 
het kader van deze overeenkomst. 

 

9. Wijzigingen overeenkomst  
Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke 

instemming van alle partijen. Deze bepaling geldt niet voor wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden 

die voortvloeien uit algemene wettelijke maatregelen.  

 

10. Geschillen 
Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen 

partijen tot een oplossing worden gebracht. 

 

11. Einde overeenkomst 
a. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege: 

• door het verstrijken van de afgesproken periode; 
• door het eindigen van de aanstelling van de medewerker bij de uitlener. 

b. Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd: 

• met wederzijds goedvinden, al dan niet met onmiddellijke ingang; 

• door schriftelijke opzegging door één van de partijen met een opzegtermijn van 
één maand, in geval niet in redelijkheid van haar gevergd kan worden deze 

overeenkomst voort te zetten; 

• door schriftelijke opzegging door één van de partijen met onmiddellijke ingang 

wegens een dringende reden. 
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