
SUB-LICENTIEOVEREENKOMST WORK ABILITY INDEX 

Artikel 1 Overeenkomst met Licentienemer

1.1 Sub-licentienemer neemt een sub-(WAI)licentie af van Licentienemer. Sub-licentienemer conformeert zich aan het feit dat 

iedere WAI vragenlijst door Licentienemer wordt uitgezet. Sub-licentienemer heeft niet het recht de WAI vragenlijst zonder 

tussenkomst van Licentienemer uit te zetten. 

Artikel 2 Verplichtingen Sub-licentienemer 

2.1 Sub-licentienemer is verplicht ten minste één van haar medewerkers die nauw betrokken is of zal zijn bij het gebruik van 

de WAI tegen betaling deel te laten nemen aan de door Blik op Werk ontwikkelde en georganiseerde trainingen. Op 

verzoek van Sub-licentienemer kan Blik op Werk Sub-licentienemer ontheffing verlenen van zijn verplichting om één van 

haar medewerkers deel te laten nemen aan de introductieworkshop.  

2.2 Sub-licentienemer is enkel bevoegd de inhoud van de door Blik op Werk verzorgde trainingen binnen het bedrijf van Sub-

licentienemer over te brengen op werknemers behorende tot het bedrijf van Sub-licentienemers die niet aanwezig zijn 

geweest bij de door Blik op Werk verzorgde training(en).  

2.3 Licentienemer is verplicht om voor het gebruik van een digitaal platform van een andere Sub-licentienemer voorafgaande 

schriftelijke toestemming te verkrijgen van Blik op Werk. Blik op Werk is bevoegd om de gevraagde toestemming te 

weigeren.  

2.4 Sub-licentienemer erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de WAI.  

2.5 Sub-licentienemer is niet gerechtigd het logo van de WAI te gebruiken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Blik op Werk. 

Artikel 3 Informatievoorziening Werknemers 

3.1 Sub-licentienemer draagt er zorg voor dat de ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of bij het 

ontbreken daarvan de betreffende Werknemers tijdig worden geïnformeerd over het doel en de uitvoering van de WAI (of 

in onderzoek opgenomen WAI) en worden de OR, de PVT of de betreffende Werknemers in de gelegenheid gesteld met 

Sub-licentienemer in overleg te treden over de toepassing van de WAI (of in onderzoek opgenomen WAI).  

3.2 Sub-licentienemer draagt er zorg voor dat de Werknemers tijdig worden geïnformeerd over doel en uitvoering van de WAI 

(of in onderzoek opgenomen WAI).   

3.3 Bij het geven van informatie aan Werknemers, de OR of de PVT over de WAI dient specifieke aandacht te worden besteed 

aan de vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid van gegevens en vervolgactiviteiten na afname van de WAI.  

3.4 Sub-licentienemer dient te beschikken over een adequate klachtenprocedure waarin duidelijk is beschreven waar en hoe 

Werknemers terecht kunnen met hun klacht over de toepassing van de WAI. 

3.5 Sub-licentienemer is verplicht de regels te hanteren voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens waaronder 

verplichtingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.   

Artikel 4 Boetebeding 

4.1 Het is Sub-licentienemer niet toegestaan gedurende noch na beëindiging van de overeenkomst de WAI, de WAI-databank 

of delen daarvan aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen of openbaar te maken dan wel op enige andere 

wijze te (laten) gebruiken.  

4.2 Indien Sub-licentienemer het in lid 9.1  genoemde verbod overtreedt, verbeurt Sub-licentienemer voor iedere overtreding 

een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter hoogte van € 5.000,- aan Blik op Werk, één en ander 

onverminderd alle overige rechten van Blik op Werk, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding. 

Daarnaast is Sub-licentienemer verplicht onverwijld opgave te doen van het aantal vragenlijsten dat aan derden ter 

beschikking is gesteld en/of is verveelvoudigd en/of is uitgezet of gebruikt en is Sub-licentienemer verplicht om alsnog de 

nadere vergoeding aan Blik op Werk te voldoen. Ingeval Blik op Werk twijfelt aan de juistheid van de door Sub-

licentienemer verstrekte informatie, is Blik op Werk bevoegd een (accountants)controle zoals bedoelt in artikel 8 uit te 

(laten) voeren. 


