Uw HR vraag

Goed personeel is een voorwaarde voor
succes. Maar hoe organiseert u dit?
En hoe zit het met de Participatiewet?
WerkgeversServicepunt
Rijnmond kijkt samen met u naar uw
personeelsplanning of het nu om vast,
tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

Zo werkt het
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• De arbeidsmarkt is altijd in beweging. Als werkgever 		
beweegt u mee door nieuwe medewerkers aan te 		
trekken, (tijdelijk) afscheid te nemen van bestaande 		
werknemers en door in te spelen op nieuwe wetten en 		
regelgeving, maar ook door slim gebruik te maken van 		
subsidiemogelijkheden.
• Wij hebben grondige kennis van de arbeidsmarkt en 		
daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
• Op basis van uw HR vraag, gaan wij opzoek naar een 		
passend antwoord. Of het nu gaat om de werving en 		
selectie van nieuw personeel, de invulling van uw social 		
return voorwaarden of het creëren van
garantiebanen. Wij ondersteunen u kosteloos.
• We vinden het belangrijk om voor iedere functie de 		
juiste mensen te werven. Ons kandidatenbestand is door
verschil in leeftijd, opleiding en werkervaring, heel divers.
Door omstandigheden hebben ze een
uitkering, bijvoorbeeld omdat ze (recent) hun baan zijn 		
kwijtgeraakt. Eén ding hebben onze
werkzoekenden allemaal gemeen: ze willen graag aan de
slag en zijn direct beschikbaar!
• We bereiden onze kandidaten voor op het werk indien 		
nodig en blijven betrokken door optimale
begeleiding.
• Onze dienstverlening stopt niet na het matchen van de 		
kandidaat: de juiste begeleiding van de werknemer op de
werkvloer kan het verschil maken.

bemiddeling en begeleiding.
• Financiële voordelen zoals premiekortingen, subsidies en
regelingen.
• Betere personeelsbezetting op maat.
• Gemotiveerde kandidaten.
• Begeleiding medewerker op de werkvloer.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Invulling garantiebanen.
• Invulling van uw social return.

Aan de slag

Wilt u meer informatie? Bel of e-mail
WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) op
010-700 89 89 en info@wsprijnmond.nl.

Uw voordeel

• Kosteloze dienstverlening op het gebied van advies, 		
(010) 700 89 89 info@wsprijnmond.nl www.wsprijnmond.nl
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WSP Rijnmond is een initiatief van het UWV
en 16 gemeenten in de regio Rijnmond. Door
die samenwerking is er in de gehele regio
één werkwijze, één pakket aan diensten en
regelingen, en heeft elke werkgever één vast
aanspreekpunt. We adviseren bedrijven en
organisaties over inclusief werkgeverschap en
we ondersteunen werkgevers bij het werven,
selecteren en zacht laten landen van nieuw
personeel. We zetten met hen in op maatwerk
en blijven ook na plaatsing betrokken. Zo
leveren we een bijdrage aan een inclusieve
en diverse arbeidsmarkt, zodat nu én straks,
iedereen die wil én kan, werkt in de regio
Rijnmond.

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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