Correspondentieadres
Promen, Postbus 247, 2800 AE Gouda

Nieuwsgierig?
Een van onze consulenten vertelt u graag
meer over de mogelijkheden. Als u een e-mail
stuurt naar begeleidwerken@promen.nl
nemen wij contact met u op.

Informatie
voor werknemers

Bezoekadres
Locatie Gouda
Zuider IJsseldijk 46, 2808 PB Gouda
Locatie Marconistraat
Marconistraat 4, 2809 PD Gouda
Locatie Capelle a/d IJssel
Mient 3-7, 2903 LC Capelle a/d IJssel
Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2, 2809 PD Gouda

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

Begeleid Werken
gewoon doen!

Promen organiseert werk voor

De volgende stap is ontslag nemen bij Promen (dat
geldt natuurlijk niet als u nog niet in dienst van Promen
bent).
Wanneer u eenmaal in het traject Begeleid Werken zit,
krijgt u van Promen een vaste consulent toegewezen.
Dit is de persoon die u gaat begeleiden. U en uw nieuwe
werkgever kunnen bij hem of haar terecht voor alle
vragen.

mensen die als gevolg van een
arbeidshandicap moeilijker aan de slag
kunnen komen op de gewone arbeidsmarkt. Bij voorkeur werk bij een

Als het niet lukt?
Natuurlijk kan het gebeuren dat uw arbeidscontract
niet verlengd wordt of dat u om de een of andere reden
plotsklaps ontslagen wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn
omdat het bedrijf in financiële problemen raakt of
omdat u toch niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Geen nood: in dit soort gevallen heeft u het recht
om terug te keren naar Promen!
Promen biedt u dan met voorrang een arbeidsovereenkomst aan. Belangrijk is wel dat u buiten uw schuld om
ontslagen wordt. Dus geen zin meer hebben en daarom
zelf ontslag nemen is geen reden. Als u dit wel doet dan
kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om
terug te keren.

‘gewone’ werkgever.

Wat is Begeleid Werken?
Wanneer u binnenkort gaat werken of al werkt bij
Promen dan is Begeleid Werken misschien wel iets voor
u. Begeleid Werken houdt in dat u aan de slag gaat bij
een ‘gewone’ werkgever. Deze werkgever neemt u in
dienst, maar u kunt op begeleiding vanuit Promen
rekenen. De werkgever geeft u een arbeidscontract
volgens de eigen CAO-regeling. Dat betekent dat u
precies hetzelfde gaat verdienen als collega’s in een
vergelijkbare functie. De werkgever ontvangt subsidie
voor een eventuele lagere arbeidsprestatie als gevolg
van uw arbeidshandicap.

Piet Kreuk (rechts) en Wout Bravenboer

Waarom kiezen voor Begeleid Werken?
Promen is een bedrijf waar u alleen kunt werken als u
een arbeidshandicap heeft. Sommige mensen vinden
dit vervelend, zij vinden dat zij daardoor een stempel
opgedrukt krijgen. Zij werken liever in een ‘gewone’
omgeving. Met Begeleid Werken krijgt u de kans dat te
doen.

U moet er wel rekening mee houden dat het een tijdje
kan duren voordat we iets geschikts gevonden hebben.
Soms lukt het helaas niet. Daarom spreken we af dat
we er een halfjaar de tijd voor nemen. Is er dan nog
geen resultaat dan stoppen we ermee en blijft of komt
u in dienst van Promen.

Hoe werkt het?
Als u kiest voor Begeleid Werken gaan wij op zoek naar
een werkplek. We verwachten ook van u dat u actief
betrokken bent bij de zoektocht naar een werkgever.

Als we een baan vinden die aansluit bij uw mogelijkheden bespreken we de functie uiteraard eerst met u
en maken daarna een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen zowel het bedrijf
als u kijken of u de juiste man/vrouw op de juiste plek
bent. Als alles positief verloopt en u besluit de baan te
nemen, sluit u met het bedrijf een arbeidscontract af.

Uit de praktijk
Wout Bravenboer werkt als vrachtwagenchauffeur bij
transportonderneming Arie Kreuk b.v. in Ridderkerk.
Hoe het hem bevalt leest u hier:
“Ik werkte als vrachtwagenchauffeur bij Promen. Ik had
het erg naar mijn zin, maar ik verlangde naar meer. Ik
heb de stoute schoenen aangetrokken en vertelde dat
ik graag gedetacheerd wilde worden. Na een paar
maanden besprak mijn consulent de mogelijkheden om
in dienst te komen van het transportbedrijf via Begeleid
Werken. De directeur was tevreden over mijn werkzaamheden, dus hij stond hier wel positief tegenover.
Momenteel gaat het fantastisch. Mijn droom is uitgekomen. Ik zit op de vrachtwagen, heb een reguliere baan,
ik maak lange reizen en geniet enorm van de vrijheid en
de afwisseling in dit vak”.

