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Promen staat voor Goed Werk!

Informatie
voor werknemers

Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2, 2809 PD Gouda

Telefoon: 088 - 9898000
Website: www.promen.nl
E-mail:
info@promen.nl

Participatiebaan
Met uitzicht op betaald werk!

Promen biedt mensen met een WWBuitkering uitzicht op een vaste baan op
de reguliere arbeidsmarkt. Door het
opdoen van werkervaring en arbeidsritme bij één van onze bedrijfsonderdelen, in combinatie met begeleiding en
training, worden uw kansen op betaald
werk een stuk groter. Daarover leest u
alles in deze folder.

Als SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) organiseert
Promen werk voor mensen die op de reguliere
arbeidsmarkt (nog) niet aan de slag kunnen.
Promen biedt, in opdracht van de gemeente,
Participatiebanen aan waar u met behoud van
uitkering aan het werk gaat.
Met een Participatiebaan gaat u binnen 5 dagen na
aanmelding werken op een afdeling van Promen.
Deze startwerkplek bestaat vaak uit productiewerk
binnen ons Industrieel Bedrijf of bij Groen, Schoon
en Externe Projecten. Hier verkrijgt u arbeidsritme,
doet u werkervaring op en worden uw mogelijkheden in kaart gebracht. Tevens levert u met uw werkzaamheden een ‘tegenprestatie’ voor het ontvangen
van een uitkering. U gaat gemiddeld voor 20 uur per
week aan de slag. Focus ligt op uw mogelijkheden
en kwaliteiten, niet op uw belemmeringen. Dit verhoogt uw zelfvertrouwen en dus de kans van slagen!

Begeleiding
Samen met uw vaste consulent wordt een werkplan
opgesteld. Hierin wordt concreet afgesproken welke

stappen u gaat zetten, en wat u daarbij nodig heeft,
om succesvol door te stromen naar een betaalde
baan. Promen biedt u vakkundige begeleiding om
dit doel te bereiken. U kunt hierbij denken aan de
OEK-motivatietraining, sollicitatietraining en –
begeleiding, aanmelding bij de Vacaturelijn of
jobhunting. Wij zullen alles in het werk stellen om
samen met u die baan te vinden die bij u past!

Traject
Het is de bedoeling dat u binnen korte tijd wordt
overgeplaatst naar een werkplek buiten de productieafdeling van Promen; dit is óf bij een reguliere
werkgever óf bij een van onze bedrijfsonderdelen
Groen, Schoon en Externe Projecten. De (individuele)
begeleiding vanuit Promen gaat ook op uw nieuwe
werkplek gewoon door. In principe duurt het traject
maximaal 1 jaar. Als u binnen die tijd nog geen
reguliere baan heeft gevonden, wordt bekeken of u
in aanmerking komt voor verlenging van de
Participatiebaan of dat u kunt overstappen naar een
Opstapbaan.

