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Werkgevers

Wat is Werk(ver)Delen?

Werk(ver)Delen 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.
De methode doet wat de naam zegt: het werk van een functie verdelen.
Het doel is om taken te combineren tot een nieuwe baan die uitgevoerd
kan worden door iemand met een arbeidsbeperking.

Gaat u met NovaWork
in zee gaat, dan
voldoet u aan de
voorwaarden van het
sociaal akkoord.

Waarom Werk(ver)Delen?
>>
>>
>>

Heeft u werknemers die werk doen waar ze eigenlijk te duur voor zijn?
Heeft u werk waar nooit iemand aan toe komt?
Heeft u klusjes die veel van u werknemers saai vinden?

De ervaring leert dat het werk vaak efficiënter verdeeld kan worden door inzet van
onze werknemers. Onze methode heeft zijn succes in de praktijk bewezen.

Invulling op maat
De nieuwe baan kan ingevuld worden op basis van detachering, begeleid werken of
met loondispensatie.
>>
>>
>>

Bij detachering leent u een werknemer in tegen een aangepast tarief.
Kiest u voor begeleid werken, dan sluit u een arbeidscontract met de
werknemer en heeft u recht op loonkostensubsidie en een no riskpolis.
Biedt u de werknemer een regulier contract aan dan kunt u aanspraak
maken op loondispensatie en een no riskpolis.

>>
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Werkgevers

Hoe werkt het?
Baananalyse
Een consulent van NovaWork bezoekt uw bedrijf en voert een analyse uit van taken in
een bepaalde baan. Doel is te achterhalen welke taken door personen met een
arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens worden deze taken
gecombineerd tot een nieuwe baan die voldoet aan de mogelijkheden van onze
doelgroep en aan uw wensen als werkgever.

Begeleiding
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
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.

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