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VOORBEELD

WERKGELEGENHEIDSPROJECT
SAOP PROJECTRAPPORTAGE 2002 VAN HET PROJECT
“ DE HEER JANSSEN”
1. DOEL:
Het vergroten van de kansen op een reguliere baan op de arbeidsmarkt van een
(verstandelijk) gehandicapte d.m.v. werkervaring bij korps Z.
2. DOELGROEP:
Mensen met een handicap, die hierdoor weinig kans hebben op de (reguliere)
arbeidsmarkt.
3. PROGRAMMA-OPZET:
De heer Janssen heeft een aantal (eenvoudige) receptietaken gekregen die onder
begeleiding van mevrouw A dienen te worden uitgevoerd. Hiermee wordt
gestreefd naar het vergroten van de kennis en ervaring van deze persoon X om op
die wijze de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Voor de begeleiding is een medewerker, mevrouw A. voor 20 % vrijgesteld van
haar taken, haar reguliere taken worden voor 15% overgenomen door de heer B.
4. TIJDSPLANNING:
Subsidiejaar 2002.
De heer Janssen heeft op 1 februari 2002 een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar
gekregen voor 36 uur per week (tot 31 januari 2003).
(let op! Slechts t/m 31 december 2002 valt onder dit subsidiejaar )
5. UITVOERENDE INSTANTIE:
Het korps, afdeling …, zie ook punt 6
6. VERLOOP
Uiteindelijk verloop/toetsing aan de criteria:
De heer Janssen stond ingeschreven als werkzoekend bij het CWI (zie
bijlage,….(bewijs meesturen)
Onder begeleiding heeft de persoon een aantal receptietaken gekregen.
De vervangende werkzaamheden voor mevrouw A zijn vanaf februari 2002 voor
15% waargenomen door de heer B, hij heeft hiervoor een uitbreiding van zijn
dienstverband gekregen (zie aanhangsel bij zijn contract (bewijs meesturen).
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7. FINANCIËLE VERANTWOORDING
accountantsverklaring volgens voorwaarden bijgevoegd.
Uitleg geven van de kosten
Kosten aan dit project verbonden zijn:
- loonkosten werkgever voor de heer Janssen: 1 februari 2002 t/m 31 december
2002.
(in dit geval maximaal 11/12 van 45.000,- loonkosten vervangende arbeid voor begeleidster mevrouw A (15% van haar
werktijd), uitgevoerd door de heer B.
(bedrag voor commissie verantwoorden)
bijvoorbeeld : loonkosten werkgever voor
mevrouw A : 10.000,uitbreiding contract meneer B voor 15% is 5.000,Bij SAOP kan het laagste bedrag in rekening gebracht worden: in dit geval dus
de vervangende arbeid van de heer B voor 5.000,- 10% overheadkosten
Totale kosten ….. (bedrag)

