Uw weg naar
betaald werk

www.vpwerkt.nl

Inleiding
Voorne-Putten Werkt helpt u bij het ontwikkelen en ontplooien van uw
talenten en vaardigheden. Wij kijken samen naar uw werkervaring, uw
wensen en waar u goed in bent.
Vervolgens gaan wij met u en voor u aan de slag. Hierbij maken wij
gebruik van onze ervaring, specialisten en werkgeversnetwerk. Daarnaast
kunnen wij u helpen bij omscholing, het behalen van certificaten en het
solliciteren. Met onze medewerkers staan wij voor u klaar om u zo snel
als mogelijk weer aan een betaalde baan te helpen.

“

In deze brochure nemen wij u mee in het proces van uw uitkeringsaanvraag
naar uiteindelijk een betaalde baan. Heeft u naar aanleiding van deze

Met deze brochure geven wij u
een doorkijk van uitkering naar
betaald werk.

”

brochure nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Wat kunt u van ons verwachten
Als Voorne-Putten Werkt hebben wij een aantal belangrijke waarden waar wij voor staan en waarmee wij u verder kunnen
helpen:
Professionaliteit
Wij weten wat er in de arbeidsmarkt speelt. We hebben een groot netwerk aan werkgevers en opleiders en we hebben
kennis op het gebied van financiële mogelijkheden en duurzaam en beroepsgericht opleiden.
Mensgerichtheid
Wij zeggen niet wat u moet doen, maar vragen wat wij voor u kunnen doen. De insteek hierbij is dat wij u graag helpen
bij het vinden van een baan, waarin u het naar uw zin heeft. Vanuit uw wensen gaan wij aan de slag met het leveren van een
maatwerkpakket gericht op het benutten van uw kwaliteiten.
Transparantie
Wij leggen al onze processen en werkwijzen goed vast, zodat zowel u als Voorne-Putten Werkt goed beschermd is.
Wij informeren u zoveel mogelijk bij alle stappen die wij nemen.
Deskundigheid
Door jarenlange ervaring en expertise hebben wij een team opgebouwd dat weet hoe zij het beste uit mensen kan
halen. Hierdoor levert Voorne-Putten Werkt niet alleen deskundige mensen af op de arbeidsmarkt, maar ook mensen die zijn
opgeleid voor werk in specifieke sectoren, zoals de schoonmaak, het groenonderhoud en de industrie.
Resultaatgericht
Wij gaan voor maximale ontwikkeling van medewerkers en kandidaten. Dit kan voor de één het verminderen van
eenzaamheid zijn en voor de ander terugkeer in het arbeidsproces.
Empathie
Wij werken ook aan de begeleiding van de mens achter de werknemer. Wat houdt iemand bezig? Zijn er beperkingen? En zo
ja, hoe kunnen wij het leven met een beperking wat makkelijker maken, zodat het mogelijk is om aan de slag te kunnen gaan?

“

Kracht is om na het vallen
altijd weer op te staan.

”

1. De uitkeringsaanvraag
Als u deze brochure heeft ontvangen, staat u op het punt een uitkering aan te vragen of heeft u inmiddels een uitkering
aangevraagd bij de gemeente. Het digitale proces start met het ontvangen van uw aanvraag voor de uitkering, de
zogenaamde Participatiewetuitkering. Om dit proces vlot te laten verlopen, wordt u gevraagd een aantal digitale
stukken, waaronder een CV in te leveren. Na ontvangst beoordeelt het team Poort de stukken op volledigheid. Zijn
nog niet alle benodigde stukken ontvangen, dan belt de poortmedewerker met u om door te nemen welke stukken
nog ontbreken en een eventueel verdere uitleg te geven. Komt u er niet goed uit, dan kunt u gebruik maken van de
ondersteuning van o.a. Stimos.
Kunt u op basis van uw CV snel bemiddeld worden, dan gaat één van onze accountmanagers direct voor u aan de
slag. Ook krijgt u het verzoek om thuis de Dariuz Wegwijzer in te vullen. De wegwijzer geeft ons inzicht in uw competenties.
Dit zijn bijvoorbeeld zaken als uw werkervaring, diploma’s, certificaten en talenten.
Startbijeenkomst
Als alle stukken voor de aanvraag compleet zijn, wordt u samen met andere aanvragers uitgenodigd voor de startbijeenkomst
bij Voorne-Putten Werkt. Naast een presentatie met uitgebreide uitleg van alle mogelijkheden, maken de medewerkers
ook ruimte vrij voor individuele aandacht. We vinden het namelijk belangrijk dat u eventuele vragen direct kunt stellen
en wellicht wilt u meer kwijt over uw persoonlijke situatie. Tijdens de presentatie krijgt u informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van Voorne-Putten Werkt, zoals het kunnen behalen van certificaten, het volgen van een leerlijn, het
volgen van trainingen en de rol van het werkgeversservicepunt. Ook wordt u geïnformeerd over Hallo Werk.
Intake Werk
Hierna volgt een persoonlijk gesprek tussen u en de werkadviseur. Samen met de diagnose vanuit Dariuz Wegwijzer en de
informatie die volgt uit het gesprek, bekijkt de werkadviseur of u zelfstandig de weg weet te vinden op de arbeidsmarkt. Als
ondersteuning nodig is, wordt een inschatting gemaakt van uw arbeidsmarktkansen. Vervolgens wordt nagegaan welke vorm
van ondersteuning benodigd is, telkens gericht op het – indien mogelijk - zo snel mogelijk begeleiden naar regulier werk.
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2. Plan van aanpak
Aan de hand van alle beschikbare gegevens stelt de werkadviseur samen met u een plan van aanpak op. In dit plan
van aanpak verwerken wij uw wensen en nemen wij uw vaardigheden en talenten mee. Daarnaast verwerken we in
het plan van aanpak de volgende zaken:
• Het te bereiken doel;
• De datum waarop dit doel gerealiseerd is;
• De activiteiten (traject, afspraken etc) die worden gestart om dit doel te bereiken;
• Begin- en einddatum per activiteit.
Het doel dat we samen hebben bedacht en de activiteiten die worden ingezet, verschillen naarmate uw afstand tot
betaald werk. Zo kan het zijn dat het niet het doel is om u aan een betaalde baan te helpen, maar juist weer onder de
mensen te komen of u te helpen bij het wegnemen van drempels. Onderstaand schema laat enkele voorbeelden zien
van doelen en daarbij horende activiteiten.
Stroom

Doel		

Voorbeelden van activiteiten

Stroom 1 – Direct naar werk

Het bieden van korte ondersteuning om u zo snel		
Afspraak met de accountmanager,
mogelijk uit te laten stromen naar een betaalde baan.
Hallo Werk, Netwerkcafé etc.
		
Stroom 2 - Arbeidsactivering
Het ontwikkelen van werknemers- en vakvaardigheden
Modules uit trainingsprogramma,
om op termijn te kunnen uitstromen naar een betaalde
VCA, taalles, leerlijn,
baan.		
individueel traject, etc.		
					
Stroom 3 - Sociale activering
Doorstroom naar maatschappelijke participatie		
Aanvraag kinderopvang,leerlijn,
of deelname aan een ontwikkeltraject.		
certificaten, AG-traject, etc.
		
Stroom 4 – Zorg
Het verminderen van psychische of lichamelijke 		
Hulpverlening o.b.v. artikel 55
beperkingen om daarna een vervolgstap te kunnen 		
Participatiewet (dan ook beschikking
zetten.		
nodig), nieuw beschut werken,
			
arbeidsmedische keuring, etc.
1. De uitkeringsaanvraag

2. Plan van aanpak

3. Leerlijnen

4. Cursussen en trainingen

5. Overige

6. Contact

Leerlijn Zorg & Schoonmaak

Leerlijn Logistiek

Leerlijn Vervoer

Leerlijn Productie

Leerlijn Horeca

Leerlijn
Groen & Schoon

Leerlijn
Bouw & Techniek

3. Leerlijnen
Tijdens het gesprek met uw werkadviseur kan naar voren zijn gekomen dat u nog niet genoeg ervaring heeft om een
baan te kunnen krijgen. Is dit het geval, dan heeft Voorne-Putten Werkt een reeks aan mogelijkheden om u hierbij
te helpen. Eén van de mogelijkheden die wij bieden, is deelname aan één van onze leerlijnen. De leerlijnen van
Voorne-Putten Werkt zijn gemaakt in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. Dit betekent dat deze opleidingen
naadloos aansluiten op banen in o.a. de schoonmaak en de logistiek.
Leerlijnen bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Hierbij wordt u begeleid door één van onze
leermeesters. Onze leermeesters hebben jarenlange ervaring en kunnen u daarom de kneepjes van het vak leren.
Bij Voorne-Putten Werk gaat u ook aan de slag met praktijkopdrachten. Zo kunt u meteen oefenen. Ook kunt u werkervaring
opdoen bij bedrijven binnen ons netwerk. Zo maakt u niet alleen kennis met nieuwe collega’s, maar vergroot u ook de
kans op het vinden van een baan die bij u past.
Op dit moment bieden wij de volgende leerlijnen:
Leerlijn Horeca;
Leerlijn Zorg & Schoonmaak;
Leerlijn Logistiek;
Leerlijn Groen & Schoon;
Leerlijn Productie;
Leerlijn Vervoer.
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4. Cursussen en trainingen
Wij hebben een aantal gecertificeerde trainers in dienst. De inzet van deze trainers is geconcentreerd op het aanleren van
werknemers- en sollicitatievaardigheden. Het trainingsprogramma wordt modulair aangeboden. Hierdoor proberen we zo
goed mogelijk aan te sluiten op uw behoeften, wensen en mogelijkheden. Ons cursusaanbod bestaat uit het halen van
certificaten die uw CV verder aan kunnen vullen. Denk hierbij o.a. aan een cursus VCA, heftruck en zelfs leren fietsen.
Cursussen
VCA Nederlandstalig: In het bezit zijn van een VCA certificaat is bij veel bedrijven, waaronder bedrijven in de Europoort,
een voorwaarde om er te kunnen werken.
VCA anderstalig: Cursus wordt gegeven in het Engels, Arabisch, Tigrynia of Turks en/of met een visuele uitleg.
Reachtruck: Behalen van een Reachtruck-certificaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Heftruck: Behalen van een heftruck-certificaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Fietsles: Behalen van het fietsexamen
Basis-schoonmaak: Behalen van het branche erkend diploma “Basisopleiding Schoonmaken”.
Trainingen
Naast het uitgebreide cursusaanbod heeft Voorne-Putten Werkt ook een trainingsaanbod, waarbij we ons specifiek hebben
gericht op sollicitatievaardigheden. Het trainingsaanbod is in blokken verdeeld, waardoor u samen met de trainer kunt kiezen
uit onderdelen die passen bij uw situatie. U kunt hierbij denken aan onderdelen als een sollicitatietraining, netwerken, LinkedIn
voor beginners en het leren voeren van sollicitatiegesprekken.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om individuele coaching te krijgen en kunt u leren hoe u het beste gebruik kunt maken
van het netwerkcafé.
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5. Overige
Naast het plan van aanpak, de leerlijnen, de cursussen en de trainingen, heeft Voorne-Putten Werkt nog veel meer middelen
om u op een breed vlak te ondersteunen:
Nederlandse taalles: Verhoging van het Nederlandse taalniveau ten behoeve van het verbeteren van de inzetbaarheid;
HalloWerk: HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact, via een online platform én
persoonlijke dienstverlening. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HalloWerk: www.hallo-werk.nl;
Arbeidsmedische keuring: Objectieve medische keuring uitgevoerd door een deskundige of arts;
Individuele coaching: Mogelijkheid tot het in de hand nemen van een persoonlijke coach;
Traject AG: Intensief traject indien u een arbeidshandicap heeft en niet in staat bent het minimumloon te verdienen;
Tegenprestatie: Het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten om weer deel te nemen aan de maatschappij;
Nieuw beschut werken: Indien u een indicatie Nieuw Beschut Werken heeft van het UWV, kunnen wij u een werkplek bieden
binnen Voorne-Putten Werkt;
Vrijwilligerswerk: Werkzaamheden die u uit eigen beweging en zonder beloning verricht en die kunnen helpen weer deel te
nemen aan de maatschappij;
Ontwikkelprogramma Wsw en Stroom 4: Divers ontwikkelaanbod op het gebied van geld, beweging, leefstijl en ontmoeten,
zoals trainingen en workshops;
Werkervaringsplaats: Met behoud van uitkering ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij één van onze partners;
Proefplaatsing: Met behoud van uitkering een proefperiode werken bij een werkgever met het oog op een arbeidscontract;
Nazorg: Na de ondertekening van het arbeidscontract houden we graag nog contact met u en uw werkgever;
Werkgeversdienstverlening: Bemiddelen op vacatures of andere plaatsingen door ons WerkgeversServicepunt.
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6. Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons team
staat u graag te woord. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen.
Hoofdvestiging

Overige vestigingen

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

Vestiging Groenvoorziening Spijkenisse
Schenkelweg 90a,
3203 LE Spijkenisse

Postadres
Postbus 232, 3200 AE Spijkenisse
IBAN NL20BNGH0285014609
KvK 67166121
BTW NL856857701B01

Vestiging Lorentzweg Spijkenisse
Lorentzweg 3-5
3208 LJ Spijkenisse

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 16.30 uur

1. De uitkeringsaanvraag

Vestiging Groenvoorziening Rockanje
Kerkweg 28,
3235 XL Rockanje

Vestiging Copycenter Spijkenisse
Marrewijklaan 131
3201 BH Spijkenisse
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Hoofdvestiging
Laanweg 3
3208 LG Spijkenisse
Telefoon: (0181) 692 555
E-mail: info@vpwerkt.nl
Website: vpwerkt.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 16.30 uur
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