Correspondentieadres
Promen, Postbus 247, 2800 AE Gouda

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

Promen staat voor Goed Werk!

Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2, 2809 PD Gouda

Informatie
voor werknemers

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

Individuele Reïntegratie
Overeenkomst
Regel je IRO bij Promen!

PR314

Heeft u een uitkering van het UWV en

een baan die bij u past. Een Individuele

Een IRO is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst.
Een overeenkomst tussen u, een reïntegratiebureau
en het UWV. Door het aanvragen van een IRO bent u
helemaal vrij om zelf het reïntegratiebureau te kiezen
dat bij ú past. Zij begeleiden en ondersteunen u om
een baan te vinden die aansluit bij uw wensen en
mogelijkheden.

Na accoord van het UWV gaat uw reïntegratietraject
van start. Het doel van Promen is om u snel aan een
baan te helpen. Een baan die bij u past, in een werkomgeving waar u het naar uw zin heeft. Ieder traject
is maatwerk. Uw mogelijkheden en wensen in relatie
tot de regionale arbeidsmarkt vormen het uitgangspunt voor de samenwerking.

Reïntegratie Overeenkomst (IRO) biedt

Voor wie?

Waarom Promen?

U kunt voor een IRO in aanmerking komen als u aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet u een uitkering ontvangen van het UWV (WAO, WAZ, Wajong of
WW) en niet in loondienst zijn bij een werkgever. Vraag
uw arbeidsdeskundige bij het UWV of casemanager
bij het CWI of u in aanmerking komt voor een IRO.

Als SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) organiseert
Promen werk voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Met vestigingen in
Gouda en Capelle a/d IJssel biedt Promen aan ruim
1800 mensen een baan, zowel binnen als buiten de
muren van ons bedrijf. Met behulp van leerwerkplaatsen kunnen uw vaardigheden, interesses en
kwalificaties in de praktijk worden getoetst. Ook kunt
u onder deskundige leiding arbeidsritme en werkvaardigheden opdoen. Bovendien heeft Promen een
uitgebreid netwerk van werkgevers in de regio waar
we nauw mee samenwerken. Onze begeleiding
houdt niet op nadat u een baan heeft gevonden.
Promen helpt u graag op weg om een goede start te
maken in uw nieuwe werkomgeving!

wilt u graag aan het werk? Zet dan vandaag nog de eerste stap op weg naar

u de mogelijkheid om zelf de regie te
voeren over uw reïntegratietraject.
Samen met Promen!

Plaatsingsplan
Samen met het reïntegratiebureau van uw keuze
gaat u een plan van aanpak maken. Dit zogenaamde
plaatsingsplan moet worden goedgekeurd door het
UWV. Binnen 8 weken krijgt u bericht of u kunt starten met uw reïntegratietraject. Promen informeert u
over alle mogelijkheden en helpt u kosteloos met
het opstellen van een plaatsingsplan conform de
eisen van het UWV.

