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Winst maken
met duurzaam
ondernemen
U wilt op een maatschappelijk verantwoorde
manier uw bedrijf leiden, maar weet niet hoe dit
op een rendabele manier kan.
WerkgeversServicpunt Rijnmond helpt u om
zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Zo kunnen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
weer aan het werk.
Participatiewet
In het sociaal akkoord staat dat er in de periode tot en
met 2026 extra banen worden gecreëerd voor mensen
met een arbeidsbeperking. Private werkgevers creëren
100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) nog
eens 25.000 extra banen. Voor de regio Rijnmond gaat
het om circa 1.000 garantiebanen per jaar. U als bedrijf
kunt hier een bijdrage aan leveren door samen met ons
te kijken naar de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Uw voordeel
• Financiële compensatie voor verminderde
productiviteit
• Kosteloos advies, bemiddeling en begeleiding van
WerkgeversServicepunt Rijnmond.
• No risk polis
• Mogelijkheid van een proefplaatsing
• Maatwerk
• Jobcoaching
• Benodigde werkplekaanpassingen
• Gemotiveerde kandidaten
• Invulling geven aan uw MVO doelstelling
Aan de slag
Wilt u meer informatie over duurzaam ondernemen?
Bel of e-mail WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR)
op 010-700 89 89 en info@wsprijnmond.nl

Zo werkt het
• Met een kosteloze bedrijfsanalyse brengen we samen
uw bedrijfsprocessen in kaart.
• Vervolgens sporen we de elementaire taken op, die
goed uitgevoerd kunnen worden door een kandidaat
uit de doelgroep.
• Onder onze kandidaten bevinden zich mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij kennen hun
competenties en bereiden ze voor op werk als dat
nodig is. Ook wanneer ze bij u aan de slag gaan,
blijven we betrokken. Zo krijgt u niet alleen
gemotiveerd personeel, maar levert u ook een
belangrijke maatschappelijke bijdrage.
• We compenseren u financieel voor de verminderde
productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van
kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw
subsidie.
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WerkgeversServicepunt RIjnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een
samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra uit de arbeidsmarktregio
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.
Het 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

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 en terughalen
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