
Hoort bij raadsvoorstel 28-2013 

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Helmond en Stichting 
Ambachtscarrousel 
 
 
Gemeente Helmond, Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening, vertegenwoordigd 
door mevrouw drs. P.J.E. Peijs, afdelingsmanager, hierna te noemen opdrachtgever,  

 
en  

 
Stichting Ambachtscarrousel, vertegenwoordigd door dhr. M. Jahfel, hierna te noemen 
opdrachtnemer, 
 
verklaren hierbij een overeenkomst aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer ten behoeve van 
opdrachtgever, tegen beloning werkzaamheden zal verrichten, onder de navolgende voorwaarden en 
bedingen. 
 
 
Preambule  
Stichting Ambachtscarrousel en de Afdeling maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening van 
Gemeente Helmond gaan een overeenkomst aan met betrekking tot het begeleiden bij het uitvoeren 
van de tegenprestatie voor een uitkering door jongeren die een uitkering op grond van de WWB 
ontvangen met een verwacht participatieniveau 1 tot en met 4. Hierbij gelden de definities van de 
participatieladder ontwikkeld door Divosa, zie www.participatieladder.nl 
 
Onder een tegenprestatie naar vermogen wordt verstaan: mensen met een uitkering op grond van de 
WWB, IOAW of IOAZ te verplichten om naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden te verrichten. Deze tegenprestatie hangt niet samen met arbeidsinschakeling. Er is 
dan ook geen verplichte samenloop met een re-integratietraject. Het doel van de verplichting is om 
een tegenprestatie te verlangen voor het beroep op de solidariteit van de samenlevingbronnen (artikel 
9 lid 1 onder c WWB). De gemeente Helmond start met ingang van 1 maart 2013 een project 
Tegenprestatie naar Vermogen. Dit project vormt de basis voor deze samenwerkingsovereenkomst. 
  
 
 
Artikel 1: Duur samenwerkingsovereenkomst 
1. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 

met een optie tot verlenging met nog 1 jaar.  
2. Indien niet anders overeengekomen eindigt de overeenkomst per 1 januari 2014.  
 
 
Artikel 2: Werkzaamheden 

1. Opdrachtnemer verplicht zich jongeren tot 27 jaar met een verwacht participatieniveau 1 tot en 
met 4 met een WWB uitkering een tegenprestatie naar vermogen aan te bieden. 

2. Opdrachtnemer verplicht zich continu 15 plaatsen met betrekking tot tegenprestaties naar 
vermogen aan te bieden voor jongeren tot 27 jaar met een WWB-uitkering. 

3. De termijn van de tegenprestatie naar vermogen voor een deelnemer is gebonden aan een 
maximum duur (aantal maanden) en een minimum inzet aan uren per week. Deze zullen wij 
nader invullen, uiterlijk 1 april 2013.  

4. Het minimaal aantal deelnemers met betrekking tot een tegenprestatie naar vermogen in de 
Stichting Ambachtscarrousel is gebonden aan een minimum aantal personen per jaar. Dit 
aantal zullen wij u uiterlijk 1 april 2013 als aanvulling op deze overeenkomst melden.  

5. De tegenprestaties naar vermogen worden tot 1 oktober 2013 uitgevoerd in de werkplaats van 
Stichting Ambachtscarrousel. Na deze periode worden de werkzaamheden verricht in de Job-
factory of in panden in de stad, nader aan te wijzen. 

6. De opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de doelstellingen en uitgangspunten van 
de opdrachtgever. 
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Artikel 3: Facturatie  
1. De medewerker van de Stichting Ambachtscarrousel, de heer M. Jafhel, ontvangt met ingang 

van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014  een subsidie van de gemeente Helmond ter hoogte van  
€ 20.000 op jaarbasis (zie artikel 1). Bij goed functioneren kan deze subsidie voor de duur van 1 
jaar worden verlengd, indien het project verlengd wordt.  

2. De afdeling maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Helmond stelt een eenmalige 
exploitatiesubsidie beschikbaar van maximaal € 28.000 als tegemoetkoming voor huur, gas, 
water, elektra en verzekeringen). 

3. Indien opdrachtnemer een deelnemer succesvol laat uitstromen naar regulier onderwijs (volledig 
uit de uitkering door minimaal een half jaar volgen van regulier onderwijs) kan opdrachtnemer 
aanspraak maken op een bonus van € 2.000,00 inclusief btw.  De betaling van deze bonus zal 
plaatsvinden nadat de deelnemer een half jaar uitkeringsonafhankelijk is en nog steeds regulier 
onderwijs volgt. Hiertoe dient de opdrachtnemer een bewijs te overleggen, alvorens tot betaling 
wordt overgaan. Deze bonus moet de opdrachtnemer factureren bij de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening van de gemeente Helmond. 

4. Indien opdrachtnemer een deelnemer succesvol laat uitstromen naar werk (volledig uit de 
uitkering door minimaal een arbeidsovereenkomst voor zes maanden) kan opdrachtnemer 
aanspraak maken op een bonus van € 2.000,00 inclusief btw.  De betaling van deze bonus zal 
plaatsvinden nadat de deelnemer een half jaar uitkeringsonafhankelijk is en nog steeds arbeid 
verricht. Hiertoe dient de opdrachtnemer een bewijs te overleggen, alvorens tot betaling wordt 
overgaan. Deze bonus moet de opdrachtnemer factureren bij de afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Dienstverlening van de gemeente Helmond. 

5. Facturen inzake voorgenoemde bonussen op cliëntbasis (voorzien van naam en BSN en 
projectaanduiding) worden gestuurd naar: 
Gemeente Helmond 
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening 
Mevr. Drs. P.J.E. Peijs 
Postbus 950 
5700 AZ  HELMOND 

6. Aanspraak maken op de bonus kan enkel indien de datum van terugplaatsing naar school of 
werkaanvaarding plaatsvindt tijdens de periode dat de deelnemer de tegenprestatie naar 
vermogen verricht bij de Stichting Ambachtscarrousel. 

7. Binnen dertig dagen na factuurdatum dient de factuur te zijn voldaan door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer. 

8. Eventueel bijkomende kosten, die betrekking hebben op een individuele deelnemer, indien 
nader overeengekomen, worden door de opdrachtgever uit het participatiebudget vergoed.  Ook 
deze facturen worden naar de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening van 
de gemeente Helmond gestuurd. 

 
 
Artikel 4:  Begeleiding 
De deelnemers welke een tegenprestatie naar vermogen leveren via de Stichting Ambachtscarrousel 
hebben recht op begeleiding en deskundigheidsbevordering voor zover wenselijk  voor de uitvoering 
van de tegenprestatie naar vermogen. Onder begeleiding wordt verstaan de werkinstructie, 
werkbegeleiding en noodzakelijke deskundigheidbegeleiding. Deze worden geleverd door de 
opdrachtnemer. 
 
 
Artikel 5: Verzekering  
De jongere is gedurende de periode dat hij of zij een tegenprestatie naar vermogen levert binnen de 
Stichting Ambachtscarrousel met betrekking tot WA en ongevallen wettelijk verzekerd middels de 
PEP-polis van de gemeente Helmond. 
 
 
Artikel 6: Veiligheid en Arbo 
Opdrachtnemer neemt ten aanzien van de werkzaamheden binnen Stichting Ambachtscarrousel de 
geldende veiligheids- en arbovoorschriften in acht. 
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Artikel 7: Verantwoording en evaluatie 
1. Opdrachtnemer zal driemaandelijks een rapportage sturen over de verrichtingen en resultaten 

van de deelnemers binnen de Stichting Ambachtscarrousel. 
2. De afdeling Werk en Inkomen, team Activering en Zorg  zal door middel van mail en telefoon 

binnen 24 uur worden geïnformeerd door opdrachtnemer over bijzonderheden in het traject, 
zoals niet meewerken van de deelnemer, ongeoorloofde afwezigheid of andere belemmeringen. 

3. Gedurende de samenwerkingsovereenkomst zal een drie maandelijks voortgangsgesprek 
plaatsvinden tussen Stichting Ambachtscarrousel en de projectleider van het project 
tegenprestatie naar vermogen van de gemeente. 

4. Een half jaar na inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst zal het project 
tussentijds worden geëvalueerd, zodat het project, indien noodzakelijk, kan worden bijgesteld; 

5. Uiterlijk één maand voor afloop van de samenwerkingovereenkomst zal een eindevaluatie 
plaatsvinden, opgesteld door afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening in 
samenwerking met opdrachtnemer, zodat bezien kan worden of verlenging van het contract tot 
de mogelijkheden behoort. 

6. De evaluatiecriteria worden in gezamenlijkheid tussen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 
en Dienstverlening en opdrachtnemer voor 1 april 2013 vastgesteld. 

 
 
Artikel 8: Nadere voorwaarden 

1. Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens verplichtingen en/of schulden 
voortvloeiend uit eerdere bedrijfsvoering voor 1 januari 2013. 

2. Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke administratie op basis waarvan een 
correcte verantwoording omtrent uitvoering en resultaten kunnen worden beoordeeld. 

3. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. 
Deze heeft betrekking op de privacy van de jongeren en op informatie omtrent de 
activiteiten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer garandeert dat er geen schulden zijn op 1 januari 2013 met betrekking tot 
de stichting Ambachtscarrousel en geeft desgevraagd hiertoe inzicht. 

5. Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens enige nalatigheid van 
opdrachtnemer gedurende de projectperiode. 

6. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in het kader van het gemeentelijke project 
Tegenprestatie naar Vermogen gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst 
bijstellingen in deze samenwerkingsovereenkomst door te voeren, zowel in omvang als 
aard van de gevraagde werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 
 
Alle partijen ontvangen een getekend exemplaar van deze overeenkomst. 
 
 
 
Aldus overeengekomen op         
Helmond,    
 
 
M. Jahfel 
Stichting Ambachtscarrousel 
 
 
 
 
P.J.E. Peijs 
Afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening 
Gemeente Helmond 


