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U helpt graag om mensen dit opstapje te bieden
De Praktijkervaringplekpolis (PEP) is er voor projecten 
die erop gericht zijn om langdurig werklozen en 
Wajong’ers ervaring te laten opdoen. Deze ervaring 
vergroot hun kansen om weer definitief aan de slag te 
kunnen. Maar veel bedrijven en zzp’ers twijfelen. Loop 
ik niet te veel risico als ik iemand in de bijstand een 
praktijkervaringplek aanbied? 

Daarom kiest u voor de Praktijkervaringplekpolis
Met de Praktijkervaringplekpolis is de schade verzekerd 
die ontstaat als iemand aan het werk is. 
Zelfs onderweg van en naar het werk is hij verzekerd.

De PEP voor gemeentes bestaat uit een
• Ongevallenverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
•  Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurders Motorrijtuigen

Wilt u precies weten wat is verzekerd? Lees dan de 
polisvoorwaarden op centraalbeheer.nl.

“Als je eenmaal werk hebt, 

dan zit je 10 keer zo lekker 

in je vel.”

U regelt in 1 keer de verzekering
Met de Praktijkervaringplekpolis van 
Centraal Beheer en VNG Verzekeringen regelt u 
als gemeente in 1 keer de verzekering voor zowel 
werkgevers als mensen in de bijstand. Makkelijk!  
Zo kan iedereen praktijkervaringplekken sneller en 
vaker invullen. 

centraalbeheer.nl/praktijkervaringplek

De Praktijk-
ervaringplekpolis
Goed verzekerd ervaring opdoen

Mensen in de bijstand kunnen veel moeite hebben om terug te keren op 

de arbeidsmarkt. Een opstapje is dan welkom. De ‘praktijkervaringplek’ 

is zo’n opstapje. Mensen komen zo weer in het arbeidsritme. Ze zitten niet 

meer de hele dag thuis. Ze voelen zich nuttig en krijgen nieuwe energie.

http://www.centraalbeheer.nl
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/praktijkervaringplekpolis/Paginas/praktijkervaringplekpolis.aspx


U speelt in op de ‘tegenprestatieregeling’
U kunt mensen in de bijstand verplichten om 
maatschappelijk nuttig werk te doen zonder 
betaling. Als tegenprestatie krijgen zij een 
uitkering. Dat staat sinds 1 januari 2012 in de 
Participatiewet. Met de Praktijkervaringplekpolis 
kunt u hierop inspelen.

Zo werkt het
U, als gemeente, sluit de Praktijkervaringplekpolis 
bij ons. U bent de verzekeringnemer en u betaalt de 
premie. De nieuwe werkgever en de cliënt zijn de 
verzekerden. Is er schade? Dan meldt de werkgever dit 
bij ons. U heeft hier verder geen omkijken naar. 

Even uw voordelen op een rij
  U helpt mensen om weer aan het werk te gaan.
  U speelt makkelijker in op de ‘tegenprestatie

regeling’ in de Participatiewet.
  Mensen kunnen goed verzekerd werkervaring 
  Bedrijven en zzp’ers hebben mankracht erbij  

zonder zorgen over de verzekeringen. 
   U heeft geen administratieve rompslomp.

Voor wie is de PEP?
De PEP is er voor mensen die werk zoeken en 
deelnemen aan trajecten zoals:
• klimopbaan
• pilot loondispensatie
• snuffelstages
• werkervaringsplaatsen
• proefplaatsingen met behoud van uitkering
• leerwerktrajecten
• stage beroepsbegeleidende leerweg

Even regelen
Heeft u vragen over de Praktijkervaringplekpolis? 
Bel dan ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8359. Dat kan op 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. 
Of kijk op centraalbeheer.nl/praktijkervaringplek.

Even een voorbeeld uit de praktijk
“Ik keek er naar uit om weer onder de mensen te zijn.”

Wim Hoekman krijgt bijstand. Hij gaat op snuffelstage bij zzp’er Bert Jansen, de plaatselijke loodgieter. 
Wim steekt enthousiast de handen uit de mouwen. Hij haalt een stalen buis uit de bestelbus van Bert en 
loopt hiermee over de stoep. Maar dan wordt Wim even afgeleid door een voorbijganger ... Hij draait zich om 
en tikt per ongeluk met de stalen buis de ruit van een winkel in.

De schade aan de etalageruit is € 1.275,. Deze schade is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van 
Bert. Deze verzekering betaalt niet de schade die ondergeschikten veroorzaken. Wim kan de schade ook niet 
terugkrijgen op zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Omdat de schade is ontstaan tijdens zijn werk.

Gelukkig biedt de Praktijkervaringplek Polis uitkomst. Deze verzekering vergoedt schade die ontstaat op het 
werk. Zelfs onderweg naar en van het werk.

Dat heeft de gemeente dus goed geregeld voor Bert en Wim. Samen op naar de volgende klus!

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/praktijkervaringplekpolis/Paginas/praktijkervaringplekpolis.aspx


Goed om te weten

Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten 
aan. Rechtstreeks en ook via adviseurs die met ons
samenwerken. Zo bent u goed verzekerd op de manier 
die bij u past.
 
Centraal Beheer is een handelsnaam van 
Achmea Schade verzekeringen N.V., statutair gevestigd 
in Apeldoorn, en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 08053410.

Het kantooradres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP  Apeldoorn

centraalbeheer.nl

http://www.centraalbeheer.nl/

