TIJDELIJKE PARTICIPATIEBAAN

Je bent (of wordt) aangemeld voor een Tijdelijke Participatiebaan bij
de Diamant-groep door je gemeente of UWV. Hieronder leggen wij
uit wat het inhoudt en wat je verder kunt verwachten.
Wat houdt het in?
Een Tijdelijke Participatiebaan is een speciale baan voor mensen die nog niet in staat zijn om meteen bij
een gewone werkgever een baan te vinden omdat er bijvoorbeeld meer begeleiding nodig is, iemand
nog nooit of allang niet gewerkt heeft of het werktempo nog niet hoog genoeg is. We kennen
Tijdelijke Participatiebanen als: medewerker groenonderhoud, schoonmaakmedewerker, medewerker
fietsenstalling en medewerker post & vervoer. De vacatures kun je terugvinden op de website
(www.diamant-groep.nl onder ‘tijdelijke participatiebanen’).
Hoe werkt het?
Nu je aangemeld bent, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In dit sollicitatiegesprek wordt
beoordeeld of jij voldoet aan de eisen van de functie en of jij gemotiveerd bent om aan de slag te gaan.
Bij een positief sollicitatiegesprek wordt daarna afgesproken wanneer je gaat starten met je werkzaamheden. De eerste drie maanden werk je in een proefplaatsing (met behoud van uitkering). Tijdens de
proefplaatsing kun je wennen aan het werk, ingewerkt worden en kan beoordeeld worden of het werk bij
jou en je mogelijkheden past. Bij een goede proefperiode krijg je daarna een (tijdelijk) dienstverband –
met arbeidsovereenkomst en salaris - aangeboden.
Tijdens je dienstverband gaat je gemeente (of het UWV) op zoek naar passend werk voor jou bij een
andere werkgever. Met deze werkervaring vergroot je je kansen immers om ergens anders werk te vinden.

Vragen?
Heb je nog vragen en/
of opmerkingen over je
aanmelding of het vervolg?
Neem dan gerust contact op
met het Adviescentrum van
de Diamant-groep via
wegwijs@diamant-groep.nl
en 013 46 41 591. Ook kan
het Adviescentrum jou en je
gemeente advies geven over
welke werkplek het beste bij
jou past.

