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Wet en regelgeving

Garantiebanen jongeren
Aansluitend op de opleiding
verzekerd van een baan

Voor jongeren met een arbeidsbeperking is het niet
altijd vanzelfsprekend dat zij werk vinden na hun opleiding. Daarom is het belangrijk dat deze groep al
tijdens hun opleiding in beeld komt voor een garantiebaan. Voorne-Putten Werkt helpt om aansluitend
op de opleiding een garantiebaan te vinden.
Wat is een garantiebaan?
Een garantiebaan is een reguliere baan bij een
werkgever, bedoeld voor leerlingen met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen. Ter compensatie krijgt
de werkgever loonkostensubsidie. Ook kan de leerling
aanspraak maken op aanvullende voorzieningen.
Voor wie?
Garantiebanen zijn er voor leerlingen die zijn
opgenomen in het doelgroepregister van het UWV
of bij wie de gemeente inschat dat ze niet zelfstandig
het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Hoe komt een leerling in het doelgroepregister van
het UWV?
VSO- en Praktijkschoolleerlingen worden automatisch
opgenomen in het doelgroepregister op het moment
dat ze een aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen

doen bij het UWV. De school, de ouders, de gemeente
of de leerling kunnen deze aanvraag doen. Het UWV
nodigt de leerling dus niet uit voor een keuring. Tot slot
kan de leerling gebruik maken van de zogenaamde
praktijkroute.
Aan welke voorwaarden moet een leerling voldoen
voor een garantiebaan?
Minimaal 12 uur per week kunnen werken bij een reguliere werkgever voor minimaal 6 maanden aaneengesloten. Hij/zij moet dus in staat zijn tot regelmatige arbeid;
u Gemotiveerd zijn
u Geen hoog ziekteverzuim hebben
u Een proefplaatsing van 2 maanden succesvol
kunnen doorlopen
u Stage met positief resultaat hebben afgerond
Wat kan de gemeente Nissewaard doen voor de
leerlingen die in het doelgroepregister staan?
u Proefplaatsing
u Jobcoaching
u Loonkostensubsidie (na loonwaardemeting)
of forfaitaire LKS
u Werkplekaanpassing
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u

Vervoersvoorziening
u Doventolk
u Meeneembare voorziening
u No-risk polis
De voorzieningen worden geregeld in overleg met
de jobcoach.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over garantiebanen en
de samenwerking met de gemeente contact op met
de Accountmanagers van Voorne-Putten Werkt.
Telefoon (0181) 692 555 of mail naar info@vpwerkt.nl.

Andere financiële tegemoetkomingen zoals het lage
inkomensvoordeel (LIV), de tegemoetkoming minimumjeugdloon (Jeugd-LIV), en het loonkostenvoordeel lopen
via de Belastingdienst en het UWV (zie informatieblad
‘Financiële voordelen’).

Over Voorne-Putten Werkt
Voorne-Putten Werkt werd in januari 2017 opgericht
na samenvoeging van de afdeling Werk van de
gemeente Nissewaard en SW-bedrijf De Welplaat.
De afgelopen 2 jaar heeft Voorne-Putten Werkt zich
doorontwikkeld naar een Arbeidsontwikkelbedrijf en
heeft mede gezien bepalende ontwikkelingen, de
ambitie zich tot 2021 verder door te ontwikkelen naar
een Mensontwikkelbedrijf.

Voorne-Putten Werkt werkt samen met:
u Praktijkscholen
u Voortgezet Speciaal Onderwijs (clusteronderwijs)
u Entreeopleidingen mbo niveau 1
u Mbo-opleidingen niveau 2 tot aan de
startkwalificatie
De school en de jobcoach van Voorne-Putten Werkt
voeren gezamenlijk gesprekken. Zij maken een selectie
van bemiddelbare leerlingen. De jobcoach adviseert
de school en de leerling over de daarna te nemen
vervolgstappen. Wanneer de leerling stage loopt, kan
de jobcoach de stage omzetten in een garantiebaan.
Goed om te weten
Om in aanmerking te komen voor een garantiebaan,
moet de leerling:
u Een geldige legitimatie hebben;
u In het doelgroepregister staan of komen te staan;
u Een actueel en kloppend cv hebben.
En verder:
De leerling wordt uitgeschreven van school vanaf
de eerste dag dat de arbeidsovereenkomst van de
garantiebaan ingaat. Om te voorkomen dat de leerling een schuld opbouwt, zet hij/zij met ingang van
deze datum de DUO stop. De leerling heeft op dat
moment geen recht meer op Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Momenteel biedt Voorne Putten Werkt een arbeidsplaats aan 398 fte SW-medewerkers en voert het
de dienstverlening uit in het kader van de Participatiewet voor 2600 kandidaten.
Voorne-Putten Werkt richt zich op duurzame ontwikkeling: van activering tot betaald werk. Dit houdt in
dat wij ernaar streven om iedereen 1 stap verder te
brengen in ontwikkeling (+1). Dit geldt zowel voor de
Wsw- als de Participatiewetdoelgroep.
Met duurzame ontwikkeling beogen wij ook de kans
op duurzame uitstroom (voor wie dat mogelijk is) te
vergroten.
Vanuit werken, leren en ontwikkelen versterken
wij door aandacht en ondersteuning een zo groot
mogelijke mate van participatie, arbeidsmatige en
financiële verantwoordelijkheid van inwoners.

Diensten:

Contact

u Ondersteuning van bedrijven

Laanweg 3, 3208 LG Spijkenisse
Telefoon: (0181) 692 555
E-mail: info@vpwerkt.nl
Website: www.vpwerkt.nl

u Advisering wet en regelgeving
u Uitbesteding personeel
u Ontwikkeltrajecten
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