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Opstapbaan
Dé stap van uitkering
naar betaald werk!

betaalde baan. En dat binnen 3 tot 6

Als SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) organiseert
Promen werk voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet aan de slag kunnen. In opdracht van
de gemeente biedt Promen Opstapbanen aan. Hierbij
kunnen uitkeringsgerechtigden werkervaring
opdoen, arbeidsritme opbouwen en werknemersvaardigheden aanleren. Met als uiteindelijke doel
een reguliere betaalde baan. En een vast salaris!

van het minimumloon, met een maximale looptijd
van 3 of 6 maanden. U gaat extern bij een reguliere
werkgever aan de slag of via onze bedrijfsonderdelen
Groen, Schoon en Externe Projecten. De keuze van
de werkplek is afhankelijk van uw interesses,
vaardigheden en kwalificaties. Maar ook van de
mogelijkheden die de arbeidsmarkt op dat moment
biedt en het uitzicht op een regulier dienstverband.

maanden. Samen met u zullen wij er

Voor wie?

Begeleiding

Een Opstapbaan is bedoeld voor WWB-gerechtigden,
die een goede kans hebben om binnen 6 maanden
door te stromen naar regulier werk. In veel gevallen
komen zij uit een Participatiebaan. Met een Opstapbaan krijgt u salaris in plaats van een uitkering en
worden werknemers- en beroepsvaardigheden
verder ontwikkeld. Daardoor wordt de stap naar een
reguliere baan vereenvoudigd.

Tijdens uw traject wordt u intensief begeleid door
een vaste consulent van Promen. Eigen initiatief en
eigen verantwoordelijkheid voor uw carrière zijn
daarbij zeer belangrijk. Promen biedt ondersteunende
trainingen aan in de vorm van de OEK-motivatietraining, sollicitatietraining en – begeleiding of het
opfrissen van uw computerkennis. Wij zullen alles in
het werk stellen om samen met u een passende
baan te vinden! En als u die baan heeft gevonden, dan
zal de consulent van Promen gedurende de eerste
3 maanden betrokken blijven bij uw terugkeer op de
arbeidsmarkt.

In opdracht van de gemeente biedt
Promen mensen met een WWB-uitkering een goede kans op een reguliere,

alles aan doen om de stap van uitkering naar betaald werk met succes te
zetten! Wat u hiervoor moet doen,
leest u in deze folder.

Contract
Als u in aanmerking komt voor een Opstapbaan,
wordt uw uitkering stopgezet. U krijgt bij Promen
een arbeidsovereenkomst van 32 of 36 uur op basis

