
Uw productie uitbesteden kan een reddingsboei zijn voor 
uw bedrijf. Wilt u extra capaciteit inhuren, of (delen van) 
uw productieproces uitbesteden of juist terughalen? 
WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) biedt u een 
oplossing op maat. 

Menskracht op maat, daar staat het WSPR voor. Wij bieden u 
gekwalificeerd personeel die delen van uw productieproces 
kan overnemen. Bij ons op locatie, of bij u in het bedrijf. Ook bij 
het opvangen van seizoenspieken en onvoorziene opdrachten 
of werkzaamheden neemt het WSPR u graag werk uit handen. 

Eén van onze deskundige accountmanagers schuift graag bij 
u aan om uw specifieke vraag te bespreken, zodat we tot de 
meest geschikte oplossing kunnen komen. Samen kunnen we 
tot een businesscase komen waarin wij aantonen dat MVO en 
kostenreductie prima samen kunnen gaan. Zo mixt u sociaal 
arbeidsbeleid met een commerciële bedrijfsvoering.

Uitbesteden 
productie met 
oog voor mens en 
maatschappij
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Eenvoudige productiewerkzaamheden
Ook voor eenvoudige productiewerkzaamheden zoals het verpakken en sorteren
van producten, schoonmaakwerkzaamheden of werken in de groenvoorziening
biedt het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) een oplossing op maat. Onze 
gedreven kandidaten gaan direct voor u aan de slag.

Bij u in het bedrijf of op locatie?
Wij denken graag met u mee over de locatie. Soms is uitbesteden aan een Sw 
bedrijf (sociale werkvoorziening) bij u in de buurt sociaal en financieel de beste 
keuze, soms is het voordeliger en/of efficiënter om de werkzaamheden bij u 
in het bedrijf uit te voeren. Als professionele partner doen wij er alles aan om, 
samen met u, de inrichting van uw productieproces zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen.

•	 Locatie ongebonden
•	 Resultaat of uurafspraken
•	 Kosteloze begeleiding

Uiteenlopende talenten
Ons bestand bestaat uit diverse kandidaten. Ieder met een eigen talent. Door 
omstandigheden hebben ze een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze (recent) hun 
baan zijn kwijt geraakt of omdat ze een arbeidshandicap hebben. Eén ding 
hebben onze kandidaten allemaal gemeen: ze willen graag aan de slag en zijn 
direct beschikbaar! Ze weten hun kwaliteiten goed in te zetten en zijn op de 
hoogte van wat ze wel of niet kunnen. U biedt ze op deze manier de kans om 
zich te ontwikkelen en geeft tegelijkertijd invulling aan het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen binnen uw bedrijf. 

•	 Diversiteit
•	 Gemotiveerde kandidaten
•	 Kosteloze begeleiding

Uw financiële voordeel
Onze dienstverlening is kosteloos. Of het nu gaat om advies, bemiddeling of 
begeleiding, wij helpen u graag! Neemt of heeft u een kandidaat met een uitkering 
- wellicht met een arbeidsbeperking - in dienst? Dan profileert u zich niet alleen 
als maatschappelijk verantwoord ondernemer, maar profiteert u ook van een 
aantal financiële voordelen. Aarzel niet en vraag het een accountmanager van 
het WSPR, deze kan u informeren en adviseren.

•	 Diverse regelingen en subsidies
•	 Kosteloze dienstverlening
•	 Geen dure uurtarieven, maar kosten per productie unit

WerkgeversServicepunt 
Rijnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een 
samenwerkingsverband tussen UWV, 
gemeenten, onderwijsinstellingen en 
kenniscentra uit de arbeidsmarkt regio 
Rijnmond. Samen bundelen wij onze 
krachten om u als werkgever zo goed 
mogelijk te adviseren en ondersteunen 
bij uw personeelsvraagstukken. 

WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt 
u een vast contactpersoon die samen 
met u uw vraag helder en duidelijk in 
kaart brengt. 

Of het nu gaat om werving en selectie, 
het uitbesteden van werk(zaamheden) 
of de invulling van sociale voorwaarden 
zoals uw Social Returnverplichting of 
het voldoen aan de Participatiewet, 
WerkgeverServicepunt Rijnmond werkt 
met u samen aan uw personeelsplanning. 

Wat kunt u van ons verwachten? 
•	 Eén contactpersoon
•	 Een groot bestand met divers 

personeel
•	 Kosteloze dienstverlening 
•	 Informatie over subsidies en 

regelingen
•	 Ondersteuning bij MVO
•	 Arbeidsmarktinformatie over uw 

branche 
 

U kunt ook bij ons terecht voor advies en informatie over:
•	 Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal 
•	 Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
•	 Werving en Selectie vast personeel   
•	 Arbeidsmarktinformatie 
•	 Productie uitbesteden of terughalen

010-700 8989        info@wsprijnmond.nl    www.wsprijnmond.nl  




