
  
  

 

  
  
  

Een Garantiebaan 
Je wilt aan het werk. Je eigen geld verdienen. Zelfstandig zijn. 
Misschien heb je daarbij wel extra hulp nodig. Een aangepaste 
werkplek bijvoorbeeld. Of meer uitleg tijdens het werk. Dan is een 
garantiebaan iets voor jou. Bij het UWV vraag je dan een indicatie 
Banenafspraak aan. Wanneer je die indicatie hebt, kunnen wij je 
helpen bij het vinden van werk. 

Garantiebanen 
De overheid heeft met werkgevers de banenafspraak gemaakt. 
Zodat mensen met een beperking vaker werk kunnen vinden. 
Dit werk noemen we garantiebanen. Het gaat als volgt: 

• werkgevers nemen mensen met een beperking in dienst; 
• de werkgever krijgt van ons een deel van het loon; 
• wij helpen jou en de werkgever met aanpassingen en begeleiding. 
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 Passend werk of opleiding 
Wij zoeken samen met jou passend werk of een opleiding. Soms hoort 
daar een training, stage of werkervaringsplaats bij. We praten samen 
over wat er bij jou past.  

Werk gevonden 
Wij helpen je verder als we een baan voor je hebben. We bespreken 
met jou en je werkgever wat jij kunt gaan doen. En je werktijden, 
de begeleiding bij het werk en je loon. Ook als je aan het werk bent, 
houden we contact. We praten dan over hoe het gaat en of we nog iets 
moeten doen. 

3 



 

 

Werkplein IJsselgemeenten 
Het Werkplein IJsselgemeenten helpt je als je woont in: Capelle, 
Krimpen aan den IJssel of Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Moerkapelle, Moordrecht, Zevenhuizen of Oud Verlaat).  

Contact 
Lourens Penninga (klantmanager) 

Desiree van Oudheusden (klantmanager) 

Fluiterlaan 427 - 429 

2903 HN Capelle aan den IJssel 

Telefoon: (010) 284 84 57  

(op werkdagen tussen 8:00-12:00 uur) 

E-mail: info@werkpleinijsselgemeenten.nl 

Website: www.ijsselgemeenten.nl 
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