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Traiectplan en toelichting Spijkenisse-Werkt
Afdeling Werk

zats

I

De gemeente Nissewaard, namens haar burgemeester vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling

Werk, zijnde opdrachtgever en
Naa m bed

SWS De Welplaat

rijflinstelling

Ad res

Laanweg 3

Postcode en plaats

3208 LG Spijkenisse
0181 69255s
dhr. A. van Gorsel

Telefoonnummer
Hierbij vertegenwoordigd door
zijnde opdrachtnemer,
€ff,

G

Naam

Adres
Postcode en plaats

t

Geboortedatum
Cliëntnummer
BSN

Telefoonnu mmer(s)
Email adres

hierna te noemen deelnemer, gèven op onderstaande wijze !nvulling aan het trajectplan:
ARTIKEL 1: Aanwijzing begeleiiJing

vanuit gemeente Nissewaard:

De opdrachtgever benoemt a

Naam

Adres
Postcode en plaats

:3201EN Spijkenisse

Telefoonnummer
E-mail adres

traiect
Gedurende de trajectperiode wordt de deelnemer in staat gesteld theoretische en praktische ervaring op

ARTIKEL 2: lnhoud van het

te doen in de functie van algemeen medewerker bij opdrachtnemer.
ARTIKEL 3: Doel en status van het

traject

Het traject is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en/of ervaring ter bevordering van
uitstroomkansen richting de reguliere arbeidsmarkt. Het trajectplan is geen arbeidsovereenkomst.
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ARTI KEL

8: Begeleiding/assessment

De Welplaat is verplicht op verzoek van de gemeente mee te werken aan het periodiek invullen van een
digitale meting van de prestaties en gedragingen {Dariuz assessment). De reactietermijn is maximaal 14
dagen vanwege tijdelijke werking toegangscode. Tevens kan periodiek met de werkbegeleider, de
werkadviseur en de werkzoekende de uitkomst van het assessment worden besproken.

ARTIKEL 9:

Verlof en ongeoorloofde afwezigheid

De deeinemer kan tijdens het traject verzoeken om verlofdagen (geoorloofde afwezigheid). Dit is ter

beoordeling aan de werkadviseur:
- Trajectduur L2 maanden;96 uur (12 dagen) per jaar.
- Trajectduur 6 maanden:48 uur (6 dagen) per halfjaar.
Deze verlofdagen worden naar rato berekend afhankelijk van de trajectduur en het aantal gewerkte uren.

Voorbeelden wanneer het verzoek afgewezen wordt:
- Als het traject wordt verstoord door de afwezigheid. De werkadviseur beoordeelt dit. Voorbeelden
- van afwijzingen van verlof: sollicitatiegesprek, voorlichtingsbijeenkomst, scholing, examen etc.
- Als het werk/rooster het niet toelaat.
- ln de eerste maand van het traject.
Ongeoorloofd afwezig kan leiden tot inleveren rrerlofdagen:
- Ongeoorloofd afwezig gedurende een halve werkdag =% dag inleveren
- Ongeoorloofd afwezig gedurende een hele werkdag = 1 verlofdag Inleveren
- Ongeoorloofd afwezig gedurende een training = % dag inleveren
Toelichting
- Achter elkaar opnemen is mogelijk, dit ter beoordeling van de werkadviseur.
- Aanvragen verlof: mínimaal twee werkdagen van tevoren bij werkadviseur.
- Werken op de fietsenstalling: 5 werkdagen van tevoren
U vraagt

altijd verlof aan bíj uw werkadviseur.
l

De werkplaats kent soms een verplíchte bedrijfssluiting. Dit gaat dan niet

ten koste van de verlofdagen.

Verlaging uitkering

-

Komt de deelnemer te laat op het werk of training dan volgt een eerste waarschuwing, bij
herhaling kan de uitkering verlaagd worden.

-

Komt de deelnemer een (of meer)dag(en) niet op het werk of training, dan kunnen wijde
uitkering verlagen (maatregel). Deze verlaging is aanvullend op de verlofinhouding.

ARTIKEL 1.0: Ziekte

ln geval van ziekte dan welabsentie alsmede bij
ugkomst
vanaf 07.30 uur via telefoonnummer 0181-692549.
Bij ongeoorloofde afwezigheid

n meldt de deelneïner dit bij regie Werk

enlof niet houden aan de ziekmeldingsprocedure (zie toelichting) kan een

maatregel opgelegd worden. Dit betekent een mogelijke verlaging van de uitkering. Zie ook de toelichting.
ARTIKEL 11: Nakoming algemene

voorschriften en aanwijzingen van De Welplaat

De deelnemer zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels,
voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van De Welplaat van toepassing zijn, in acht

nemen.
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begeleider.
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ARTIKEL 20: Aanvullende

verplichtingen

Samengevat dient de deelnemer zich als een goed werknemer te gedragen en zich te houden aan de door
De Welplaat gestelde regels op de werkvloer.
ARTIKEL 21:

lndividuele afspraken

Tijdens of bij aanvang van het
Datum afspraak:

tr

kunnen specifieke, individuele afspraken worden gemaakt, deze zijn:

U zoekt en accepteert algemeen geaccepteerd werk in dienstbetrekking;

o

U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en in de vacaturebanken van het UWV Werkbedrijf;

a

U reageert op vacatures (minimaal 4 per week);

a

U schrijft zich in bij een uitzendbureau en bij 5 vacaturewebsites;

a

U bewaart uw sollicitaties en stuurt deze wekelijks per mail;
U reageert op uitnodigingen van UWV Werkbedrijf en de gemeente;

a

a

U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf;

a

U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken. Dat houdt onder meer in dat u zich

a
a

in een sollicitatieprocedure positief opstelt;
U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor deelname aan een scholingstraject
of opleiding die wij nodig vinden;
U bent beschikbaar voor voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Dat betekent onder andere
dat u meewerkt aan een traject naar werk of aan de Wet lnburgering;
U houdt uw c.v. up to date en controleert of het nog verbeterd kan worden;
U zet uw c.v. op werk.nl open en zorgt ervoor dat u van minimaal 3 kansrijke beroepen vacatures
per e-mail ontvangt;
U maakt een persoonlijke profiel en verwerkt uw profiel in sollicitatiebrieven;

Bereikbaarheid:
U dient dagelijks uw mail te checken. Ook dient u telefonisch bereikbaar te zijn.

Loeboek:

Wij verwachten van u dat u vanaf vandaag elke week op vrijdag een overzicht van uw
sollicitatieverrichtingen inlevert. Te weten minimaal4 soilicitaties per week. U mailt dit overzicht met uw
naam, clièntnummer en telefoonnummer naar uw werkadviseur:
U vermeldt in uw logboek:

o
e
r
o
r
r
U

Naaffl, adres en telefoonnummer van het bedrijf
Naam contactpersoon
Naam vacature
Datum sollicitatie
Wijze sollicitatie
Resultaat

stuurt soilicitatiebrieven mee als bijlagen. Deze afspraken volgen uit artikelg van de Participatiewet.

De gemeente verwacht van u dat u er alles aan doet om in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Als u

een bijstandsuitkering ontvangt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelíjk weer werk vindt. Daar hoort
een aantalverplichtingen bij, zoals het hierboven genoemde artíkelg.Daarnaast staan in 18lid 4
Participatiewet nog enkele arbeidsverplichtingen nader beschreven. Dit zijn:

r

U moet bereíd zijn te reizen om werk te vinden, te krijgen en te houden;

5
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in staat is. De participatiewet spreekt
precies past
accepteren. werk dat niet
ar het aangeboden werk moet
werkzoekende
u
als
dat
Dit betekent

biiuwopleidingenervaring,zoalsongeschooldwerk'tijdelijkwerk'uitzendwerkofdeeltijdwerkisdus
waarmee u een (veet) lager salaris verdient
geldt ook voor een baan
passend/algemeen g"...up,""rd. Dat
u een (veel) langere reistijd heeft'
dan in uw vorige baan, of waardoor

****--- - '- -'*.:;**'
lll-11l: Íi::-:T11Ï:':"6 --nèt
lil;iiir
tr.J".iSpiiËÀifi-W;kt! is uiteindelijk
ARTIKEL 22: Bemiddeling

de reguliere
n
oà*iooàting
bemiddeling naar
,/.\/ Dit
ni+ cV
Í^\l wordt
rarnrdf aangeboden
aanggbOde
o a gebruik gemaakt van uw cv

Het doel van deelnamàian

h:ï'ïÏÏJï:::[:ïJffi;;#;'
aan werkgevers en/of uitzendbureaus'

status van het tti"ï
EII trqtuJ
Doelen
zs: lJíJer
lffirr
ARIIKLL Z5a

ó"Jà'**"'*r1::::::::Ï::ïÏ§ïf t.
""
met u is.?e:Plellailgorgesproken "","-:'::::::;i'.1ï^'l:::"i;::ï.ï
ï::"-"i'ï::ffiÏ:';-"il"'d;J;ii
de gemeente
n ondertekend en geparafeerd door
van oit

De toelichting maakt

opgemaakt te SPijkenisse oP

t"J"tipË:

ivrài a"

\

Ï,ï:'..ÏÏï::".'i::HÏ:;ffi"rtekeningvandittrajectptanaanonStoestemmingom
da werkgever
rrrprksevef door
dOOf te
--n de
----rL^ir
aan
tot uw gezondheid,
betrekking

il;:::ï:J#ilï::,*;ï";;;",
;J*

in

il;;;;;;rr

de uitvoering van de

Toelichting traject Spiikenisse-Werkt

.{

wet werk en biistand'
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start richting
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om ti.idens dit traject leer- en werkervaring
de mogelijkheid
op weg naar een reguliere baan'
werkervaring zet u een belangrijke stap

2. Het traiect van Spiikenisse Werkt!
van werknemersvaardigheden
uit een intakegesprek en het opdoen
over het algemeen bestaat het traject
invulring gegeven worden aan
Daarna zar op individueel niveau
gedurende een periode van circa 10 dagen.

het traject'
de verdere leer- en werkdoelen binnen

Tijdenshetgeheletrajectwordtupersoonlijkondersteunddooruwwerkadviseur,Ukuntbijhemofhaar
gehouden
worden periodiek voortgangsgesprekken
Daarnaast
opmerkingen.
en
vragen
uw
terecht met
omdestandvanzaken,uwVoortgangeneventueleaandachtspuntenvasttestellenentebespreken.Uw
training nodig hebben, dan kan
met u. Mocht u aanvullende
werkadviseur maakt daarvoor afspraken
daarin eventueel worden voorzien'
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Bij het aanvaarden en ondertekenen van het trajectplan treedt ook de verplichting in werking om
gemaakte afspraken na te komen. Dat geldt zowel voor de werkadviseur van Spijkenisse Werktl ais voor u.
De regels en wederzijdse verpiichtingen zijn hieronder uitgewerkt.
2.1. lntakegesprek en start traject
Na ondertekening van het trajectplan en het startgesprek begint uw traject, zo mogelijk op de
startafdeling van de Welplaat. Hier worden voor het eerst uw werknemersvaardigheden in de praktijk

beoordeeld.
Het verblijf op de startafdeling op de Welplaat duurt ongeveer twee weken, na deze twee weken wordt
geplaatst op een andere werkplek, dit kan binnen of buiten de Welplaat zijn.

u

2.2. lndividueel leer- en werkplan
Gedurende het traject verricht u re-integratÍewerkzaamheden. De werkzaarnheden worden zoveel als
mogelijk ingezet om u te ontwikkelen. Het inzetten van trainingen en individuele opdrachten is bedoeld
om u verder te ontwikkelen en te ondersteunen.
2.3. Thuiswerkopdracht

Naast het werken en trainen worden ook de activiteíten vastgelegd die ondernomen worden tijdens het
werk of traínen en in de vrije tijd. Deze activiteiten worden wekelijks door de deelnemer zelf vastgelegd en

per mail workfirst@nissewaard.nl aangeleverd aan de werkadviseur. De werkadviseur bekijkt de gegevens
en spreekt de ontwikkelingen door.
3. Aan het werk

Tijdens het verrichten van de re-integratiewerkzaamheden werkt u onder leiding van de leidinggevende of
begeleider van de Welplaat of een andere werkaanbieder, die houdt toezicht op het werk. U zult dus de

aanwijzingen moeten opvolgen van degenen die daarvoor zijn aangewezen. Meestal is dat de
leidinggevende van de afdeling waar u geplaatst bent. Wanneer er specifieke toelichting gelden bij de
werkaanbieder, moet u die toelichting natuurlijk -net als de werknemers van de werkaanbieder- stipt
opvolgen. Vooral veiligheidsregels zijn daarbij belangrijk.
3.1. Werktiiden
Voor u gelden de werktijden die bij de Welpiaat of bij een andere werkaanbieder gebruikelijk zijn. Voor
specifieke werkzaamheden kan hiervan ook worden afgeweken, bv. koopavond, onregelmatige diensten,

nachtdiensten, weekeinddiensten en werken op feestdagen. Alleen met toestemming van uw
werkadviseur kan hiervan worden afgeweken. De Welplaat kent soms een verplichte bedrijfssluiting.
lndien u op dat moment werkzaam bent gaat dit niet ten koste van uw verlofdagen.
3.2. Arbeidsomsta ndigheden
Veiligheid, gezondheid en weizijn nemen een belangrijke plaats in bij de inrichting van het werkproces.
Niet alleen omdat de Arbeidsomstandighedenwet dat voorschrijft, maar ook omdat iedereen zich steeds
bewuster wordt van het belang van goede werkomstandigheden. Alle bedrijven hebben hiervoor een
zogenaamd Arbo-beleid. De werkaanbieders dienen te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, maar
u dient ook de voorschriften en instructies van de werkaanbieder stipt op te volgen. De aan u opgedragen
werkzaamheden dient u dan ook uit te voeren omdat het algemeen geaccepteerde arbeid op de reguliere

arbeidsmarkt betreft. U heeft hierin een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Mocht u gevaarlijke en/of
onveilige situaties signaleren, geef dat dan door aan uw leidinggevende en aan uw werkadviseur.
3.3. Voortgangsgesprekken
Gedurende het gehele traject hebt u met uw werkadviseur individuele gesprekken: de zogenaamde
voortgangsgesprekken. ln deze gesprekken wordt gesproken over uw individuele omstandigheden,
ontwikkelingen, wensen, eventuele problemen of andere zaken. De gesprekken vinden regelmatig plaats

en/of op verzoek van de
gesprekken gehouden op uw verzoek
extra
er
worden
is
nodig
het
en indien
werkadviseur'
hebt' dan
dat u aanvu*ende schoting nodig

komen
i;l;ïl*,ïï:nïffiïerkadviseur tot de concrusie
daarvoor het meest
dat zou moeten zijn en werk instituut

wordt samen met u bekeken wat voor schoring
gericht moet zijn op het werk
van de scholing is dat àe scholing
geschikt is. uitgangspunt voor het bepalen
dat de scholing uw kansen op de arbeidsmarkt
wat het beste bii u past en bi.i uw arbeidsmarktpositie'
zower praatsvinden tiidens het
heeft. opieiding en schoring kunnen
karakter
kortdurend
een
en
vergroot
werk(trainingonthejob)alsdaarbuiten.Hetkomtnatuurlijkookvoordateenopleidingalleenbuiten
is ter beoordeling aan uw
dan wel training wordt ingezet
werktijden krn *ord.n gevolgd. Óf scholing
werkadviseur.
u, de
prichten en 'huishouderiike zaken' van
nader ingegaan op de rechten en
en uw werkadviseur gedurende het traject'
opdrachtnemer de welplaat of werkaanbieder
Basis hierin is, afspraak = afspraak'

i;ïiïiiiil["'x".0,

na te
met biivoorbeerd uw werkadviseur
redenen niet in staat zijn om uw arspraak
met wie u een afspraak heeft
snel mogelijk door te geven' Degene
komen, dan dient u dat vooraf en zo
dient u dit vooraf zo
met u' ook als u niet op tijd kunt komen
afspraak
nieuwe
een
z.s.m.
dan
maakt
spoedig mogelijk door te geven'

il.llïlllï"a"

Mochtdegenemetwieuheeftafgesprokenomgoederedenennietinstaatzijnomuwafspraakmethem
gesteld en wordt er op
en zo snel mogelijk op de hoogte
vooraf
daarvan
u
wordt
dan
of haar na te komen,
u gemaakt'
korte termijn een nieuwe afspraak met
4.2 Medische bezoeken

van tevoren met uw
gevallen afwezig zijn. u bespreekt dit ALTIJD
Gedurende het traject kan u in bepaalde

werkadviseur.wijhebbenrichtlijnenvoormedischbezoek(dokter'ziekenhuis'tandarts'etc'):
training heeft'
bezoek: Op dagen dat u niet werkt of

o
o

Gepland

Onverwacht bezoek: Prioriteitenvolgorde:
o 1e - Voor of na werktijd/trainingstiid;

o2e-Aanhetbeginofheteindevandewerktijd/trainingstijd;

o

3e

-

Binnen werktijd/trainingstijd;

oUkrijgtalleenvrijvoordeheen-enterugreisendeduurvanhetbezoek
rVoorennahetmedischbezoekwerktualsueenuuroflangerkuntwerken'
4.3. Ziekmelden en betermelden

Mochtutijdenshettrajectziekworden,dandientuditvóoraanvangvandewerktijddoortegevenaan
ziekmelding op een ander

lndien u vanwege uw
regie werk via telefoonnummer 0181-692549'
wijzigt' Uw
door, ook als uw verpleegadres tussentijds
verpleegadres verblijft geeft u dit direct
gedurende
in. Bent u langer afwezig dan zal uw werkadviseur
werkadvíseur plant zo nodig een huisbezoek
wegens ziekte dient u
u onderhouden. Gedurende uw afwezigheid
met
contact
regermatig
uw afwezigheid

zoweltelefonischbereikbaartezijnalstelefonischmetonscontactoptekunnennemen.ookvragenwij
bijvoorbeeld bij ernstige
te houden van uw situatie. rndien nodig,
van u om de werkadviseur op de hoogte
lndien u
die vervolgens bij u op bezoek komt'
inschakelen,
klachten, kan de werkadviseur de arbodienst

dooromstandighedennietthuiskuntblijven,bijvoorbeeldvooreenbezoekaandehuisarts,dientuuw
op bezoek is geweest
Totdat uw krantmanager of de arbodienst
werkadviseur hierover vooraf in te richten.
doorgegeven
of het bil aanvang van de ziektemelding
dient u thuis (op uw officiële woonadres

verpleegadres)tebtijvenengeenactiviteitenteverrichtendieuwherstelbelemmeren.Nahetbezoekvan
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de arbodienst volgt u de aanwijzingen op met betrekking tot een zo spoedig mogelijk herstel. Het kan zijn
dat de controlerend arts aanvullende informatie nodig heeft om te kunnen beoordelen of u ziek bent en

welke belemmeringen u eventueel heeft. De controlerend arts zal u vragen om toestemming te verlenen
om deze informatie op te vragen bij uw huisarts of specialist. Mocht u voor langere tijd ziek zijn, dan
wordt uw traject opgeschort. Bent u weer beter dan geeft u dit vóór aanvang van het werk weer door aan
regie werk.
Van u wordt verwacht dat u zich, indien de ziekte daartoe aanleíding geeft, onder behandeling van uw
huisarts en/of medísch specialist laat stellen. U dient er alles aan te doen het verzuim zo snel mogelijk op

te heffen.
Houdt u zich niet aan deze afspraken of vertoont u onrechtmatig verzuim dan kan een maatregelopgelegd
worden. Dit betekent een mogelijke verlaging van de uitkering. Over de gevolgen wordt u schriftelijk
geïnformeerd.
4.4. Gedrag

Vertoont u ongeoorloofd gedrag tijdens uw aanwezigheid dan kan uw uitkering verlaagd worden. Over de
gevolgen wordt u schriftelijk geïnformeerd.
4.5. Ziektekostenverze kering
U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de maandelíjkse ziektekostenpremie. Daarnaast kunt u
bij de belastingdienst een tegemoetkoming in de ziektekostenpremie aanvragen: de zorgtoeslag. De
gemeente Nissewaard biedt een voordelige uitgebreide verzekering aan waaraan u kunt deelnemen, uw

kiantmanager inkomen kan u daarover iniichten.
4.6. Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden
ln geval van verhuizing, verandering van uw bankrekeningnummer, gaan samenwonen of scheiden, of
andere wijzigingen in uw persoonlijke sfeer dient u dat per direct aan uw klantmanager inkomen door te
geven.

4.7. Effecten van verlaging uitkering
Als u een maatregel krijgt en uw uitkering wordt verlaagd of in het geheel niet uitbetaald betekent dit niet
dat uw verplichting tot deelname aan dit traject vervalt. Bij het niet volgen van het traject als gevolg van
een maatregelopleggíng wordt wederom een maatregel opgelegd. Dit betekent een mogelijke verdere
verlaging of verlagingsduur van de uitkering. Over de gevolgen krljgt u schriftelijk bericht.
5. De beëindigíng van het traject
Het traject kan om verschillende redenen worden beëindigd:
5.1. U heeft een baan gevonden via een sollicitatie
U heeft gesolliciteerd en een baan gevonden of u heeft een baan aangeboden gekregen. Van harte
gefeliciteerd! Geef de informatie zo snel mogelijk aan uw werkadviseur door, hij of zij kan u adviseren bij
het aangaan van deze arbeidsovereenkomst.
5.2. De maximale duur van het traject is bereikt
De maximale duur van uw traject ís bereikt en u heeft (nog) geen werk gevonden. Uw werkadviseur zal
met u een gesprek houden en u verder adviseren over uw mogelijkheden en eventuele verdere keuzes

en/of stappen. Verlenging van het traject is ook een mogelijkheid. Beëindiging van het traject, redenen
voor het niet slagen en adviezen over mogelijke alternatieven worden gerapporteerd en vastgelegd in uw
dossier.
5.3. Het gaat niet

...

komt dat u niet in staat
met de werkadviseur tot de concrusie
samen
u
dat
gebeuren
natuurrijk
Het kan
andere redenen moet
omdat u ziek bent of omdat u om
bent het traject in zijn geheel te doorlopen'
houden
uw werkadviseur zar met u een eindgesprek
beëindigd.
traject
het
wordt
moment
afhaken. op dat
stappen'
en eventuele verdere keuzes enlof
en u verder adviseren over uw mogelijkheden
ziekte' lndien dit een
niet kunt deelnemen vanwege bijvoorbeeld
Het kan ook voorkomen, dat u tijdelijk
Mocht de periode
dan briift uw traject gewoon doorlopen'
weken),
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dan
(minder
korte periode betreft
het traject op te schorten of te
kan uw werkadviseur o'erwegen
dan
gaan
duren,
langer
van afwezigheid
beëindigen.

onrstaan op grond
ook andere zwaarwesende omstandigheden
kunnen
er
maar
ï;:;::::ïli,'"tJrr,,,
(meer) tot deelname
beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u niet
te
traject
het
besloten
worden
kan
waarvan

gemotiveerdbent.Dezesituatiedoetzichvooralsubijherhalingnietopoproepenreageert,afspraken
niet nakomt of geboden werk weigert'
de beëindiging van het traiect
omstandigheden zar voorafgaand aan
rn gevar van dergerijke zwaarwegende

overlegmetuenuwwerkadviseurplaatsvinden'Uwwerkadviseurzalmetueeneindgesprekhoudenenu
stappen' Bij beéíndiging van
en eventuere verdere keuzes en/of
verder adviseren over uw mogerijkheden
een maatrege! opgelegd worden' Dít betekent
zwaarwegende omstandigheden kan
het traject vanwege

eenmogetijkeverlagingvandeuitkering.overdegevolgenwordtuschriftelijkgeïnformeerd.
5.5. Beëindiging van rechtswege
de gemeente gestelde eisen
ars u niet meer vordoet aan de door
Het traject zar van rechtswege eindigen

omaanhettrajectdeeltenemenofhetrechtopinkomensondersteuningnietmeeraanwezigis.
materiaal
5.6. ln bruikleen gegeven kteding en/of

Gedurendehettrajectkunnenaanukleding,schoenenen/ofmaterialeninbruikleengegevenworden'U
benthierverantwoordelijkvoor.Bijhetop,",."tilt.beschadigenvanmateriaalofzoekrakenVandeaanu
inbruikleenge8evenkledingenschoenen,waaronderhetnietinleverenhiervanaanheteindvanhet
van inhouding op uw

u in rekening gebracht door middel
traject, worden de vervangingskosten bij
weer in'
van het traject revert u de kleding/schoenen/materialen
uitkering of via terugvordering. Na afloop

lndienuditnietinlevertbinnentweewekennaafloopvanhettraject,brengenwijdevervangingskosten
bij u in rekening'
6. Contact

Vanbelang!sdatuweetwieumoetbelleningevalvanverzuim,vragenetc' thuisblijvers u kunnen
u werkt en hoe ook eventuele
is het van belang dat u weet waar
Daarnaast
bereiken.

Bereikbaarheid

.--^r ^? 1A rr.r l-orailrhaer
Voorhetziek.enbetermeldenbeltumetregiewerk.Dezeisopwerkdagenvanaf0T.30uurbereikbaat
6.1

op telefoon num mer 0181-692549'

Uwwerkadviseurdieubegeleidtencoachtinhettrajectisopwerkdagentussen0g.30uurenll.00uur
het werk of volgt u scholing dan
0191-695564g. Bent u aan

bereikbaar op het vorgende terefoonnummer:
belt u uitsluitend tijdens uw pauze'
T.a.v. uw werkadviseur'
Mailen kan naar

inkomen' Deze is op de
u contact op met uw klantmanater
Heeft u vragen over uw inkomen dan neemt

opgegevenwerkdagenbereikbaartussen0g.30uurenll.00uur.Bentuaanhetwerkofvolgtuscholing
pauze'
dan belt u uitsluitend tijdens uw
T.a.v. uw klantmanager inkomen'
Mailen kan naar Eemeente@nissewaard.nl.
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Contact via uw e-mailadres {zie trajectplan) is gelijk gesteld aan een schriftel'rjk contact. Dagelijks kijkt u
naar binnengekomen e-rnailvan uw klantmanager. Het niet reageren op verzoeken per
e-mail van uw klantmanager kan het opleggen van een maatregel tot gevolg hebben.

tt

6.2 Werk- en trainingslocatie
instantie genoemd in uw trajectplan'
U start uw werkzaamheden bij de

Gedurendedetrajectperiodekuntuopeenanderelocatiegaanwerken'deinformatieoverende
dan medegedeeld'
bereikbaarheid van die locatie wordt u
Tenslotte
hebben'
en u zult wellicht no8 vragen en/of opmerkingen
Deze werkafspraken zijn niet uitputtend
Schroom niet om

Handtekeningen:
Namens de gemeente Nissewaard
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