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Service en dienstverlening

Uw HR vraag,
ons antwoord

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

Zo werkt het
u 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.
u Wij hebben grondige kennis van de arbeidsmarkt
en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
u Bieden van opdrachten aan een sociale werkvoorziening (compensatieorders).
u 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.
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We vinden het belangrijk om voor iedere functie
de juiste mensen te werven. Ons kandidatenbestand is door verschil in leeftijd, opleiding en werk
ervaring, 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.

Uw voordeel
u Kosteloze dienstverlening op het gebied van
advies, bemiddeling en begeleiding
u Financiële voordelen zoals premiekortingen,
subsidies en regelingen
u Betere personeelsbezetting op maat
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Gemotiveerde kandidaten
Begeleiding medewerker op de werkvloer
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Invulling garantiebanen
Invulling van uw social return

Meer informatie
Voorne-Putten Werkt kan ook uw partner zijn.
Wenst u meer informatie over? Neem dan contact
op met onze accountmanagers. Telefoon (0181) 692
555 of E-mail info@vpwerkt.nl Zij helpen u graag.

Over Voorne-Putten Werkt
Voorne-Putten Werkt werd in januari 2017 opgericht
na samenvoeging van de afdeling Werk van de
gemeente Nissewaard en SW-bedrijf De Welplaat.
De afgelopen 2 jaar heeft Voorne-Putten Werkt zich
doorontwikkeld naar een Arbeidsontwikkelbedrijf en
heeft mede gezien bepalende ontwikkelingen, de
ambitie zich tot 2021 verder door te ontwikkelen naar
een Mensontwikkelbedrijf.
Momenteel biedt Voorne Putten Werkt een arbeidsplaats aan 398 fte SW-medewerkers en voert het
de dienstverlening uit in het kader van de Participatiewet voor 2600 kandidaten.
Voorne-Putten Werkt richt zich op duurzame ontwikkeling: van activering tot betaald werk. Dit houdt in
dat wij ernaar streven om iedereen 1 stap verder te
brengen in ontwikkeling (+1). Dit geldt zowel voor de
Wsw- als de Participatiewetdoelgroep.
Met duurzame ontwikkeling beogen wij ook de kans
op duurzame uitstroom (voor wie dat mogelijk is) te
vergroten.
Vanuit werken, leren en ontwikkelen versterken
wij door aandacht en ondersteuning een zo groot
mogelijke mate van participatie, arbeidsmatige en
financiële verantwoordelijkheid van inwoners.

Diensten:

Contact

u Ondersteuning van bedrijven

Laanweg 3, 3208 LG Spijkenisse
Telefoon: (0181) 692 555
E-mail: info@vpwerkt.nl
Website: www.vpwerkt.nl

u Advisering wet en regelgeving
u Uitbesteding personeel
u Ontwikkeltrajecten

www.vpwerkt.nl

