RAP-traject

Re-integratie Arbeidsplek Pantar

Heeft u laaggeschoolde medewerkers in een
2e spoor- traject en bent u op zoek naar een
passende arbeidsplek? Pantar kan samen met u
kijken naar een oplossing.
Pantar is het grootste werk-leerbedrijf in de regio
Amsterdam. Wij hebben uitgebreide ervaring met
het begeleiden van medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt, waarbij we rekening houden
met hun mogelijkheden. Ook voor kandidaten uit
een tweede spoor-traject kunnen wij een passende
arbeidsplek bieden tijdens hun re-integratie.
Om begeleiding op maat te kunnen bieden is het
belangrijk dat we voorafgaand aan de start op de
arbeidsplek de beschikking hebben over informatie
omtrent de re-integratie (plan van aanpak,
verzekeringsgeneeskundige rapportage,
arbeidsdeskundige rapportage). Voor u en uw
kandidaat zorgen we voor één aanspreekpunt bij
Pantar.

Het aantal uur dat een kandidaat tijdens het traject
kan re-integreren kan variëren van 2 tot maximaal 36
uur per week. Uw werknemer blijft gedurende het
traject bij u in dienst met behoud van arbeidsvoorwaarden en u betaalt gedurende de plaatsing
een vergoeding aan Pantar.
Op de arbeidsplek kan de kandidaat werken aan:
 Opbouwen van arbeidsritme & belastbaarheid.
 Arbeidsvaardigheden & werkhouding.
Tijdens het traject brengt Pantar de competenties
en vaardigheden van de kandidaat in beeld m.b.v.
de Pantar Ontwikkel Methodiek (POM). Tevens kan
Pantar de belastbaarheid en inzetbaarheid op de
aangeboden arbeidsplek van de kandidaat
toetsen en verder ontwikkelen.
Pantar voorziet uw werknemer gedurende het traject
van een passende werkplek en begeleiding op maat.
Dit kan een goede basis vormen voor de bemiddeling
naar ander werk en het uitvoeren van de
verplichtingen van de Wet Poortwachter door u als
werkgever.

Duur RAP-traject
Minimaal twee maanden met mogelijkheid tot
verlenging tot maximaal één jaar.
Tarief
De kosten van de intake bedragen € 200,- . We
komen vervolgens met u een maandtarief overeen
(basis: opbouwschema, vast uurtarief van € 15,- excl.
BTW). Wij factureren u maandelijks.
Aanmelding
U kunt uw kandidaat aanmelden via het
aanmeldformulier op www.pantar.nl. We nemen
binnen drie werkdagen contact met u op om uw
vraag en de mogelijkheden te bespreken.
Contact
E-mail: instroom@pantar.nl
Telefoon: 020 41 68 000
www.pantar.nl/verwijzer

Inhoud RAP-traject
Het bieden van een passende werkplek gedurende
een re-integratie traject tweede spoor.
Intake, evaluatie en rapportage
Tijdens de intakefase stellen wij een diagnose in het
werk (dag of dagdeel) en bepalen we in overleg met
u en met de kandidaat de inhoud van het traject
(doelen, duur, inzet). Op basis hiervan maken we een
offerte.
De maandelijkse evaluatie kan op locatie of
telefonisch plaatvinden. Dit is afhankelijk van het
verloop van het traject en de behoefte van u als
opdrachtgever.
Schriftelijke rapportage vindt plaats na twee weken
op basis van de Pantar Ontwikkel Methodiek.
Vervolgens rapporteren we twee maandelijks
schriftelijk dan wel telefonisch. Al naar gelang uw
wensen.

