Welke vergoeding voor welke uitzendkracht?
Heeft je uitzendkracht financiële stress?
Dan is Budgetcoaching een dienst
die je gratis kunt inzetten. Je uitzendkracht gaat samen met een Budgetcoach
aan de slag om de financiële situatie in
kaart te brengen. Ook helpt een Budgetcoach bij het contact met de verschillende instanties en weet alles over de verschillende regelingen en toeslagen.

Wil je uitzendkracht zichzelf verder ontwikkelen?
Dan is het traject Alles-in-1 iets voor
jouw uitzendkracht. Dit is een traject met
coaching en eventueel interventies die
de duurzame ontwikkeling van de uitzendkracht bevorderen (nu en in de toekomst). Dit kunnen meerdere interventies
zijn, tot het maximum van het budget.

Budgetcoaching wordt geheel vergoed.

Het Alles-in-1 traject is een vergoeding t.w.v. €2500,--

Uitzendkracht omscholen naar een kansrijk beroep?

Is je uitzendkracht geïnteresseerd in een opleiding?

Dan is er het Persoonlijk Kansberoepbudget voor je uitzendkracht. Dit is een
tegemoetkoming in de opleidingskosten
die gemaakt worden om de uitzendkracht om- of bij te scholen voor of naar
een kansrijk beroep. Bijvoorbeeld van
bijrijder naar chauffeur of van productiemedewerker naar procesoperator. Er is
veel mogelijk.

Dan is de Scholingsvoucher echt iets
voor jouw uitzendkracht. Met deze Scholingsvoucher kiest je uitzendkracht zelf
een opleiding of cursus uit die arbeidsmarktrelevant is. De Scholingsvoucher is
echt voor de uitzendkracht zelf, deze bepaalt dus zelf welke opleiding of cursus
gevolgd gaat worden.

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--

De Scholingsvoucher heeft een waarde van €500,--

Ervaart je uitzendkracht stressklachten?

Heeft je uitzendkracht matige kennis van onze taal?

Dan is de training Minder stress, meer
energie echt iets voor jouw uitzendkracht. De uitzendkracht leert in zes weken beter om te gaan met stress door te
leren waar het vandaan komt. Gesteund
door een coach.
Echt een cadeautje voor je uitzendkracht!

De training Minder stress meer energie wordt geheel vergoed.

Dan is het Nederlands Taalbudget perfect voor jouw uitzendkracht. Dit is een
tegemoetkoming in de opleidingskosten
die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig
wordt. De opleiding heeft als doel het
vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Het Nederlands Taalbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--

Een overzicht van al onze vergoedingen en diensten vind je op www.doorzaam.nl/aanbod

