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Dit is de Nota van Inlichtingen waarbij de gestelde vragen van geïnteresseerden voor de challenge ‘voor iedereen een 
baan’ beantwoord worden. Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 11 februari 2021.  
 
 
Vraag 1 UEA is verplicht, is er ook een mogelijk om in te schrijven als er nog geen KVK inschrijving/BTW 

nummer is? 
Antwoord Nee dit is niet mogelijk. Om in te kunnen schrijven is een KVK nummer verplicht. We kunnen hier 

geen uitzondering in maken.  
 
Vraag 2 Wat is een start up? 
Antwoord Dit staat beschreven op de site, bij veel gestelde vragen:  

https://intergov.startupinresidence.com/ 
 
Een startup is een bedrijf met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of 
ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Je moet wel met een uittreksel van de KvK aantonen, dat 
je bevoegd bent in Nederland de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Bovendien mag je als 
startup, of een leidinggevende binnen de startup, niet door de rechter veroordeeld zijn. Er is geen 
officiële leeftijdsgrens voor jouw startup. Wel proberen wij te focussen op relatief jonge bedrijven. 

 
Vraag 3 Wij bestaan nu 2,5 jaar. En hebben 4 jongeren begeleid naar duurzaam werk bij grote werkgevers. 

Zijn wij een startup? 

https://intergov.startupinresidence.com/
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Antwoord Zie antwoord bij vraag 2. 
 
Vraag 4 Kan je meedoen als re-integratie-/jobcoachbedrijf? 
Antwoord Als je een start-up bent (zie vraag 2), dan kan dit. 
 
Vraag 5 Wat is er al concreet gedaan (qua oplossingen)? Wat werkte daarvan wel en wat niet? 
Antwoord Op de website https://intergov.startupinresidence.com/staan een aantal onderzoeken en 

oplossingen, die nagekeken kunnen worden.  
 
Vraag 6 Wij ervaren dat grote werkgevers de loonwaarde en subsidies niet interessant vinden, maar juist de 

hulp bij selectie of ondersteuning. Dit is lastig financierbaar. Zijn daar alternatieve mogelijkheden 
voor te creëren in deze pilotsfasen? 

Antwoord We zijn op zoek naar hoe we meer werkgevers kunnen bereiken die mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een duurzame baan aanbieden, dus niet naar andere financieringsvormen of 
regelingen. SZW gaat in deze fase geen nieuwe instrumenten financieren. Je kunt in je inschrijven 
wel aangeven wat een kansrijk instrument zou kunnen zijn, zodat we in een later stadium kunnen 
onderzoeken om hier iets mee te doen.  

 
Vraag 7 Jullie benoemen net in de intro specifiek het MKB. Moet het idee daar ook op gericht zijn? 
Antwoord Nee, het is bedoeld voor alle werkgevers. Bij kleine werkgevers is bij deze challenges in de huidige 

situatie wel meer impact te maken. 
 
Vraag 8 Hoeveel uur/dagen per week behelst de uiteindelijke opdracht ongeveer wanneer je in residentie 

zit? 
Antwoord We hebben bepaald trainingsuren waarbij je aanwezig bent, de overige uren/dagen dien je zelf in te 

delen en te beschrijven in jullie voorstel.  
 
Vraag 9 Link in de slide staat werkt niet 
Antwoord Op het moment van de meet up, was de website tijdelijk in onderhoud waardoor deze niet voor 

iedereen te openen was. Hierbij nogmaals de link: https://intergov.startupinresidence.com/. 
 

 
Vraag 10 Hebben jullie mensen beschikbaar die in pilots en tests mee kunnen doen als werkzoekenden? 
Antwoord Op dit moment nog niet, wij weten namelijk niet wat jullie voorstellen zijn. Mocht dit in de toekomst 

aan de orde kan zijn kunnen we helpen bij het vinden van werkzoekenden. 
 
Vraag 11 Zijn oplossingen gericht op het bieden van werkervaringsplekken voor mensen met een 

arbeidsbeperking innovatief? het innovatieve gedeelte is een beetje vaag voor ons, wat wordt 
daaronder verstaan? 

Antwoord Dat kan zeker innovatief zijn. Met innovatief bedoelen we een nieuw en fris idee. Dat kan alle 
kanten opgaan, zolang het maar gebruikt kan worden om bij (meerdere) werkgevers toegepast kan 
worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen hun bedrijf een plek te bieden. 

 
Vraag 12 Ik wil graag nog even verduidelijking over de UEA. De indiening verzoek tot deelname vraagt een 

ingevuld UEA. Omdat ik op dat moment nog niet weet of mijn idee uitgekozen wordt, wens ik bij 
voorkeur geen bedrijf te starten (KvK inschrijving e.d.). Hoe kan dit dan alsnog een verzoek tot 
deelneming indienen? 

Antwoord Zie antwoord bij vraag 1, wij werken niet met particulieren. Vandaar dat het belangrijk is dat er wel 
een KVK-nummer aanwezig is.  

 
Vraag 13 Wij hebben inmiddels meer dan honderd jongeren begeleid richting werk/studie in 5 jaar tijd. Zijn 

wij dan ook een startup? 
Antwoord Zie antwoord bij vraag 2. 
 
Vraag 14 de link naar de uniform europees aanbestedingsdocument op de website lijkt ook niet te werken 
Antwoord Voor het openen van de UEA is de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kun je downloaden 

via http://www.adobe.com/go/reader_download.  
 
Vraag 15 Kunnen mensen met een wia-uitkering ook onderdeel van het project zijn? die staan niet in het 

doelgroepenregister.. 
Antwoord Het doel is niet om specifiek te richten op de doelgroep WIA’ers. Het gaat om het activeren van de 

werkgevers om mensen met een afstand van de arbeidsmarkt, het liefst mensen met een 
banenafspraak indicatie aan te nemen. Als er enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
wel worden aangenomen en niet in het doelgroepenregister staan dan is dit mooi meegenomen. 
Voor een overzicht van welke doelgroepen onder de banenafspraak vallen klik hier.  

 
Vraag 16 Mag je ook je eigen middelen/netwerk gebruiken tijdens de in residence periode? 
Antwoord Ja, dat mag. 
 

https://intergov.startupinresidence.com/
https://intergov.startupinresidence.com/
http://www.adobe.com/go/reader_download
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/meer-banen-mensen-arbeidsbeperking
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Vraag 17 Is deelname met een combinatie van bestaande partijen die een nieuw product in de markt zetten 
waarin ze elkaar versterken ook mogelijk? 

Antwoord Ja, dit kan. 
 
Vraag 18 Blijft mijn idee beschermd als ik niet door de selectie kom? 
Antwoord Ja, dit blijft beschermd. 
 
Vraag 19 Het zou inderdaad mooi zijn op 2 maart zonder kvk in te kunnen schrijven en dan, indien 

geselecteerd, een knock-out hanteren in de week na 19 maart als er geen UEA ingediend wordt. Bij 
voorbaat dank voor het opnemen in de nota van inlichtingen 

Antwoord Zie antwoord bij vraag 1.  
 
Vraag 20 Stel ik wil inschrijven, maar de aankomende weken is het erg druk. Komt er een volgende ronde 
Antwoord Er komt geen volgende ronde als het gaat over de Banenafspraak. wel komen er meer challenges 

vanuit SZW in het Startup in Residence programma met andere onderwerpen, naar verwachting het 
komende najaar. Dit specifieke onderwerp is nu alleen voor deze ronde van het programma. 

 
Vraag 21 Wat is de volgende stap als je deel wilt nemen? 
Antwoord Dit staat uitgelegd in de offerteaanvraag op de website. Let op: de deadline van indiening 2 maart 

2021 om 17.00 uur is een harde deadline en alle inschrijvingen na dit tijdstip zullen niet in 
behandeling genomen worden. 

 
Vraag 22 Mag het plan in het Engels worden aangeleverd? 
Antwoord Ja, Het plan mag in het Engels worden aangeleverd. O.a. omdat we in het Nederlands naar de 

werkgevers communiceren, is Nederlands wel de voertaal tijdens het programma.   
 
Vraag 23 Is de volgorde van indienen nog van belang? 
Antwoord Nee, zolang alle stukken maar voor 2 maart 2021 17.00 uur zijn aangeleverd. 
 
Vraag 24 Mag het benodigde budget voor mijn idee groter zijn dan 25.000? Dit bedrag is toch alleen voor de 

opstart? 
Antwoord Het budget voor het SiR-programma is €25.000,- (exclusief BTW). Dit is een harde grens en dien je 

in de definitieve offerte rekening mee te houden. Ná het programma heeft het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid om in de startup te investeren, waarbij de 
€25.000,- aangevuld kan worden tot een maximum van €139.000,- 

 
Vraag 25 Maar de oplossing mag dus niet meer dan 25.000 kosten? 
Antwoord Het voorstel mag niet meer dan €25.000 kosten, maar je voorstel kan bijvoorbeeld ook een 

deeloplossing zijn of een kleinschalige pilot of experiment.  
 
Vraag 26 Kosten kunnen dus ook uren van personeel zijn? 
Antwoord Dit klopt, alle kosten moeten hierin mee genomen worden. 
 
Vraag 27 Is er een standaard uurtarief? 
Antwoord Nee, er is geen standaard uurtarief. Deze opdracht is een resultaatverplichting, dit houdt in dat wij 

vooraf een vaste prijs afspreken. Voor deze prijs dient alles gedaan te worden. Wel vragen wij een 
specificatie van deze prijs, zodat wij kunnen zien hoe de prijs is opgebouwd. Dus het uurtarief kan 
een onderdeel zijn van de prijsspecificatie. 

 
 
 


