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Wat is detachering?

Detachering is een methode waarmee NovaWork de integratie van mensen
met een beperking op de arbeidsmarkt bevordert. De methode stelt u als
werkgever in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen
zonder dat u financiële risico’s loopt.
Bij detachering leent u een werknemer in tegen een aangepast tarief. De
werknemer blijft in dienst van het werkleerbedrijf Novatec.
Om het succes te vergroten, zorgt een jobcoach van NovaWork voor
begeleiding van de werknemer op de werkvloer.
Gaat u met NovaWork
in zee gaat, dan
voldoet u aan de
voorwaarden van het
sociaal akkoord.

Wat zijn de voordelen?
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>>
>>
>>
>>
>>

U krijgt een gemotiveerde, vakkundige werknemer die graag bij u aan
de slag wil.
Door iemand met een arbeidsbeperking in te lenen, geeft u uw bedrijf een
sociaal gezicht.
U maakt tijdens de proefperiode kosteloos kennis met de werknemer.
Het inleentarief wordt aangepast aan de arbeidsproductiviteit van de
werknemer.
U loopt geen financieel risico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
(no riskpolis).
NovaWork regelt bij uitval van de werknemer zo snel mogelijk vervanging.
De jobcoach van NovaWork zorgt voor kosteloze begeleiding, afgestemd
op uw behoefte en die van de werknemer.
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Hoe werkt het?
Proefperiode
Na een kennismakingsgesprek met een kandidaat kunt u besluiten tot een
proefplaatsing. Twee tot vier weken lang hebben u en de werknemer de gelegenheid
elkaar beter te leren kennen.

Detacheringscontract op maat
Als de proefperiode goed verloopt, sluit u een detacheringscontract af met
NovaWork. Samen bepalen we de duur van de detachering, de werktijden, de aard
van de werkzaamheden en het inleentarief.

Wilt u meer weten of
vrijblijvend kennismaken?
Wij zijn u graag van dienst!

Begeleiding

Contact

De jobcoach van NovaWork bekijkt samen met u en uw werknemer op welke manier
het werk zo goed mogelijk kan worden gedaan.
Een medewerker van uw bedrijf treedt op als mentor en zorgt voor aansturing van de
gedetacheerde werknemer op de werkvloer.
De jobcoach komt zo vaak langs als nodig is en werkt mee op de werkvloer als daar
aanleiding toe is. De begeleiding van de jobcoach is kosteloos en loopt door zo lang
als nodig is.

0594 28 37 04
info@ novawork.nl
info@novawork.nl
www.novawork.nl

Feithsweg 4 Tolbert
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