Dienstenaanbod 2020
Dienst:

1

In aanwezigheid van de klantmanager.

2 weken
Rapportage met
trajectadvies

€ 252,00
Wordt alleen in rekening gebracht
als er géén traject volgt.

Vergroten Sociale Zelfredzaamheid
In kaart brengen en waar mogelijk vergroten van de mentale
weerbaarheid van kandidaat door middel van activiteiten en coaching.
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Prijs

Intake
Intakegesprek op basis waarvan een advies wordt afgegeven voor het (al dan
niet) te volgen traject.
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Looptijd en
rapportage

Max 6 maanden
Eindrapportage met
vervolgadvies

€ 2.200,00

Looptijd Diagnose
afhankelijk van
aanwezigheid
kandidaat, minimaal
120 uur

€ 1.250,00

Diagnose
(voorheen Praktijk Assessment werknemers vaardigheden)
In kaart brengen van de werknemersvaardigheden d.m.v. werkopdrachten uit
Werkstap, praktijkobservatie en het toepassen van het assessment in Werkstap.

Verdiepende Diagnose:
Maatwerk ivm de in te zetten tools, bijvoorbeeld tbv leerstrategie, leerniveau,
leencapaciteit

Advies minimaal 24 uur
per week beschikbaar en
aanwezig

Rapportage na diagnose
met vervolgadvies

Maatwerk, afhankelijk van de in te
zetten tools
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Ontwikkelen werknemersvaardigheden // vakvaardigheden
Werknemersvaardigheden:
Ontwikkelen van de persoonlijke effectiviteit door op de werkvloer te werken
aan houding en gedrag, zoals die nodig zijn om door te kunnen stromen naar
een volgende stap in de ontwikkeling richting een leerwerkplek of academie en
uiteindelijk een (betaalde) baan.
Deze fase vindt plaats in een passende leeromgeving al dan niet extern.
Vakvaardigheden:
Aanleren en ontwikkelen van vakvaardigheden binnen een passende
leerwerkomgeving, al dan niet extern.
Intern: Academie Groen, Schoonmaak
Intern: Leerwerkplek V&M, Post
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Maatwerk

Prijs is afhankelijk van:
- de periode
- is het een verlengde Diagnose
periode of niet
- de academie

In overleg,
maatwerk mbt de
afdelingen en
werkplekken

In overleg vast te stellen voor
aanvang,
afhankelijk van duur, afdeling
en plek

Afhankelijk van
reactietijd van het
UWV, 1 maand

Prijs op basis van bestede uren
€ 84,00 per uur

Afhankelijk van
reactietijd van het
UWV,
1 maand

Prijs op basis van bestede uren

Carrousel traject
1. Zicht krijgen op eigen werk- en vakvaardigheden middels het opdoen van
ervaring op verschillende werkplekken met verschillende werkzaamheden.
2. Kennis maken met de verschillende vakgebieden
Oriënteren op mogelijke werksoorten
Totaaltraject is 4 tot 6 weken, op te bespreken afdelingen
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Aanvraag indicatie baanafspraak/ doelgroepregister*
Begeleiden van de kandidaat bij de aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen voor
opname in het doelgroepregister
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Aanvraag advies Indicatie NBW (Nieuw beschut werken)*
Begeleiden van de kandidaat bij de aanvraag van de Indicatie Nieuw Beschut
Werken, het opstellen en onderbouwen van de aanvraag en het ondersteunen
van de kandidaat bij de gesprekken met de verzekeringsarts of
arbeidsdeskundige van het UWV.

€ 84,00 per uur
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Met taal aan het werk:
(taal)workshops voor statushouders gericht op vergroten van de kansen op de
arbeidsmarkt
Workshops voor statushouders gericht op het vergroten van de (taal)kennis en
vaardigheden met betrekking tot solliciteren en het de beheersing van de
Nederlandse taal (mondeling) gericht op solliciteren en werken.
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Workshop Empowerment
Kandidaten leren eigen keuzes maken, communiceren en hulp vragen, krijgen
begeleiding in het vertrouwen krijgen in zichzelf, samenwerken,
gelijkwaardigheid, zelfstandig en afhankelijk kunnen zijn en worden bewust van
hun eigen verantwoordelijkheid, eigen belangen en doelen, om zo met een
positieve kijk op zichzelf stappen te kunnen maken in de maatschappij en de
arbeidsmarkt.
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6 bijeenkomsten 2 uur
Geen rapportage

Per groep van min 6, max 8
deelnemers in een groep
€ 450,00

Sollicitatietraining
Kennis en vaardigheden van werkzoekenden vergroten.
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Groepsverband
Kosten afhankelijk van samenstelling workshops en groep

4 bijeenkomsten 1.5 uur
Geen rapportage

Per groep van min 6, max 8
deelnemers in een groep
€ 350,00

Max 6 maanden

€ 2.000,00

Per 3 maanden

€ 500,00

Bemiddelen naar werk (en evt. verlenging)
WOP is middel binnen dit product
Samen met kandidaat op zoek naar werk.
Mogelijkheid tot het inzetten van een ‘Wachten op plaatsing, WOP’.
Hier behoudt de kandidaat werkritme tot er een werkplek gevonden is.
De werkervaringsplek loopt af op de afgesproken einddatum van het traject.
Als de bemiddeling wordt overgenomen door de gemeente kan de kandidaat in overleg
maximaal 3 maanden op een interne werkplek blijven, indien de kandidaat daar al
geplaatst was tijdens het traject.
In overleg verlengen van voornoemde ‘WOP bij bemiddeling door de gemeente’ met 3
maanden.
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Jobcoach externe werkgevers
Op een effectieve manier kandidaat coachen en begeleiden in diens
ontwikkeling door middel van het op- en bijstellen van smart coachingsdoelen
samen met werkgever. Het doel is behoud van werk.
Succesvol bij aantoonbaar begeleiding op de doelen.
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Succesvol bij aantoonbaar begeleiding op de doelen.

Rapportage per
kwartaal

€ 84,00

Begeleiding conform
midden-regime, zwaar
enkel na overleg.

Proefplaatsing € 627,99
1e jaar
€ 4.814,61
2e jaar
€ 2.407,31
3e jaar
€ 1.465,32
Bij een AOK gelijk of minder dan
24 uur wordt er naar rato
verrekend

Rapportage per
kwartaal

Job-taalcoach
Ondersteuning aan kandidaat en leidinggevende tijdens de inwerkperiode op
het gebied van taal, met als doel het ontlasten van de leidinggevende op de
werkvloer en behoud van werk voor de kandidaat.
Succesvol bij aantoonbaar begeleiding op de doelen.
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Prijs op basis van
bestede uren

Jobcoach intern bij Inclusief Groep
Op een effectieve manier kandidaat coachen en begeleiden in diens
ontwikkeling door middel van het op- en bijstellen van smart coachingsdoelen
samen met leidinggevende. Het doel is behoud van werk. Begeleiding wordt
verzorgd door zowel leidinggevende als de jobcoach.
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6 tot 12 maanden i/o
met de opdrachtgever

Per kandidaat af te
spreken

Prijs op basis van
bestede uren

Rapportage per
kwartaal

€ 84,00

Start in september of
februari, in principe
één schooljaar,
verlenging in overleg

Inzet LKS op basis van
loonwaarde of forfaitaire LKS + €
4.000,00, additionele kosten (
naar rato omvang en duur
dienstverband (minimaal €
2.500,00) + € 3.000,00
begeleidingskosten, naar rato
duur dienstverband.

Entree
(inclusief voorschakeltraject Entree)
Leerwerksetting Entree:
Jongeren die via de reguliere weg niet in staat (blijken) om een Entree diploma
te halen de gelegenheid bieden om door de inzet van leren gecombineerd met
werken een Entree diploma te behalen.
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Voorschakeltraject:
In kaart brengen van functioneren van jongere teneinde de haalbaarheid van
het traject Entree Arbeid te kunnen vaststellen.
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Maximaal 2 maanden

€ 550,00 per maand, géén
kosten bij doorstroom naar
Entree

Detacheringsfaciliteit
Vergroten van de kansen op een betaalde baan voor werkzoekenden, die
geregistreerd staan in het doelgroep register.

Periode in overleg vast
te stellen

Loonkostensubsidie op basis van
loonwaarde meeting + €
4.000,00 Dit bedrag wordt naar
rato aangepast met een bodem
van € 2.500,00.

*Als een kandidaat in traject is kunnen deze diensten onderdeel zijn van het
traject
Alle prijzen zijn richtlijnen, excl. BTW en eventuele reiskosten van kandidaten.
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