Proefplaatsing
U heeft een kandidaat met een arbeidsbeperking voor uw vacature, maar aarzelt nog of de kandidaat echt
past in de functie? In dat geval kan een proefplaatsing uitkomst bieden. De kandidaat werkt gedurende een
korte, van tevoren afgesproken periode op proef in uw bedrijf, met behoud van eventuele uitkering.
Tijdens de proefplaatsing kunt u beoordelen of uw toekomstige werknemer voldoende past op de beoogde
werkplek. U heeft geen loonkosten tijdens de proefplaatsing.

Voor welke kandidaten?

Een proefplaatsing is mogelijk voor kandidaten met een
indicatie banenafspraak (maximaal 3 maanden) of met
een uitkering op grond van de Participatiewet (maximaal
3 maanden).

Uw voordeel

• Geen salariskosten tijdens de proefplaatsing
• Tijd om te beoordelen of een kandidaat past bij uw bedrijf en de functie.
• U geeft een werkzoekende een kans op de arbeidsmarkt. Dit heeft een positief effect op de werksfeer en het
imago van uw bedrijf.

Overige regelingen doelgroepregister
•

No-riskpolis

•

Loonkostensubsidie

•

Begeleiding door een jobcoach

•

Loonkostenvoordeel

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u
terecht op onze website www.fermwerk.nl

“U heeft geen loonkosten tijdens de
proefplaatsing”
Hoe werkt het?
• U sluit een proefplaatsingsovereenkomst af met Ferm
Werk.
• U heeft daarbij de intentie om aansluitend een dienstverband aan te bieden voor minimaal 6 maanden
• In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, kan de
proefplaatsing met een maand worden verlengd.
• De kandidaat is tijdens de proefplaatsing verzekerd.
Ferm Werk heeft, voor kandidaten die een uitkering ontvangen, hiervoor een praktijkervaringsplekpolis afgesloten.
• In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, kan de
proefplaatsing met een maand worden verlengd.
• Afhankelijk van de situatie van de werknemer, de functie en uw organisatie wordt de duur van de proefplaatsing
bepaald.

Over Ferm Werk
Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater,
Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk
voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Is uw (toekomstige) werknemer
woonachtig in een andere gemeente dan adviseren wij u
om contact op te nemen met het werkgeversservice punt
van de desbetreffende gemeente.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Annemarie Schilstra of Nico van den Belt.
@
banenafspraak@fermwerk.nl
0348— 497 000

