Vragen?
Heeft u na het lezen van deze
informatie nog vragen, neemt u dan
contact op met de projectmedewerker
Basisvoorzieningvia telefoonnummer
14 0492.

Postadres
Werkplein Regio Helmond
Projectmedewerker Basisvoorziening
Postbus 232 5700 AE Helmond

Bezoekadres
Churchilllaan 109
5705 BX Helmond
14 0492

Het Werkplein Regio Helmond voert
deze trajecten uit voor de gemeenten
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,
Helmond en Laarbeek.

Basisvoorziening Werkplein
U heeft deelgenomen aan Peelland@Work bij het
Werkplein Regio Helmond. Naar aanleiding van uw
deelname kreeg u het advies om mee te doen met het
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project Basisvoorziening. Wat het project inhoudt en
wat het voor u betekent, leest u in deze folder.

Ervaring opdoen
Wanneer u deelneemt aan het project Basisvoorziening, gaat u, met het
behoud van uw uitkering, aan de slag bij een van de lokale trajecten in Asten
of Someren.
U kunt hierin ervaring opdoen in verschillende werkvelden. Zo zijn er
trajecten via voetbalvereniging NWC, jeugdorganisatie Jong Nederland,
Zwembad De Diepsteeckel en het Klok & Peel museum.
Uw werk kan bijvoorbeeld bestaan uit het opnemen van bestellingen,
schoonmaken, kassawerkzaamheden of onderhoud van groen. U wordt hierin
begeleid door Onis Welzijn.
Op zoek naar werk
Naast het opdoen van werkervaring, gaat u tijdens het project samen met uw
participatiecoach van Atlant Groep op zoek naar een baan. Uw coach helpt u
onder andere met solliciteren.
Werktijden
De werktijden zijn geheel afhankelijk van uw traject. Zo zijn de werktijden
van de medewerker van de voetbalkantine anders, dan die van de
papierloodsmedewerker.
Ziekmelden
Bent u ziek? Meldt u zich dan minimaal een half uur voor uw werktijd bij Onis
Welzijn (0493) 44 12 45) en bij uw projectmedewerker op het Werkplein
(14 0492). U moet direct beschikbaar zijn voor de verzuimcontroleur.

Verplicht
Heeft u het advies gekregen om deel te nemen aan het project
Basisvoorziening, dan bent u verplicht mee te doen. Voor het project begint,
krijgt u eerst een introductiegesprek. Daarin nemen we samen met u de
plaatsingsovereenkomst door, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Wilt u
niet deelnemen, of houdt u zich niet aan de afspraken, dan kan dat gevolgen
hebben voor uw uitkering.
Reiskosten
De meeste trajecten via het project Basisvoorziening vinden binnen de
gemeentegrenzen van Asten of Someren plaats. Als de afstand tussen uw
woonadres en de locatie van het project toch meer dan 10 kilometer enkele
reis bedraagt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een reiskostenvergoeding.
Kinderopvang
Heeft u voor het volgen van het project kinderopvang nodig? Dan moet u
dit zelf regelen. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Bent u alleenstaande ouder, dan kunt u naast de kinderopvangtoeslag van
de Belastingdienst een gemeentelijke tegemoetkoming in de eigen bijdrage
van de kosten voor kinderopvang krijgen. Deze toeslag vraagt u aan bij het
Werkplein Regio Helmond. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij
uw projectmedewerker.

