Uw WSP

Goed personeel is onmisbaar voor een
succesvol bedrijf. Maar waar vindt u
geschikte medewerkers? En wat doet uw
bedrijf met social return of garantiebanen?
Uw WerkgeversServicepunt (WSP) helpt u
bij deze vragen en kijkt samen met u naar
uw personeelsplanning voor vast, tijdelijk en
flexibel personeel.
Het WSP helpt mensen aan het werk. We richten
ons met name op werkzoekenden met een uitkering,
jongeren of mensen die, om welke reden dan ook,
een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Wat bieden wij u?

Gemotiveerd personeel

Ons bestand met werkzoekenden is door de opbouw in leeftijd,
opleiding en werkervaring heel divers. Zo vinden we voor iedere
functie de juiste mensen. Deze werkzoekenden willen graag aan
de slag en zijn direct beschikbaar.
We weten dat de juiste begeleiding van medewerkers op
de werkvloer een groot verschil maakt. Daarom stopt onze
dienstverlening niet als we een kandidaat hebben gevonden.
• Gemotiveerde werkzoekenden
• Diversiteit
• Begeleiding van de werknemer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO)
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U wilt als bedrijf een positieve bijdrage leveren aan uw
omgeving? Wij als WSP ondersteunen werkzoekenden.
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Samen bereiden we deze medewerkers voor op een werkende
toekomst. Dat is goed voor hen én voor uw bedrijf. Social Return
(zie onderstaande tekst) is steeds vaker een voorwaarde bij
overheidsopdrachten. Met onze samenwerking voldoet u aan
deze voorwaarde.

Social Return

Doet u een opdracht voor een gemeente in regio Rijnmond?
Dan vraagt deze gemeente uw bedrijf om iets terug te doen voor
de samenleving. Bijvoorbeeld door een werkloze aan te nemen
of werkervaringsplekken voor hen te creëren. WSP Rijnmond
adviseert u over een goede invulling van deze regeling. Vragen?
Neem contact op met Coördinatiepunt Social Return:
socialreturn@rotterdam.nl of (010) 498 5993.

Garantiebanen

Garantiebanen zijn banen voor mensen die graag willen werken,
maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk
minimumloon te verdienen: passend werk voor iedereen. Biedt
u iemand een garantiebaan, dan ontvangt u looncompensatie.
De gemeente kan u helpen bij het creëren van zo’n functie.
Met advies of concrete ondersteuning, zoals begeleiding of
aanpassingen op de werkplek.

Uw voordeel

• Onze service en bemiddeling van kandidaten is kosteloos.
Wij zorgen dat een kandidaat binnen uw organisatie 		
past.
• We maken een zorgvuldige eerste selectie uit 			
werkzoekenden.
• We regelen een proefplaatsing: u kunt een maand 		
ervaren of de nieuwe medewerker bij u past.
zonder loonkosten. Daarna besluit u of u de medewerker
een arbeidscontract aanbiedt. Afhankelijk van de 		
medewerker en de werkzaamheden, kunnen wij in 		
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overleg de proefplaatsing met één maand verlengen.
• We regelen een (éénmalige) loonkostensubsidie: deze 		
kunt u aanvragen wanneer u de werknemer direct een 		
arbeidsovereenkomst voor ten minste 6 maanden biedt.		
Neem hierover contact met ons op.
• We geven advies over subsidies, regelingen en 		
premiekortingen van de belastingdienst. Kijk welke 		
mogelijkheden en subsidies er zijn op:
www.wsprijnmond.nl/subsidies

Aan de slag

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

WerkgeversServicepunt RIjnmond

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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