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Service en dienstverlening

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. Voorne-Putten Werkt
helpt u om zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo kunnen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer
aan het werk.

Partcipatiewet
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

Zo werkt het
u Met een kosteloze bedrijfsanalyse brengen we 		
samen uw bedrijfsprocessen in kaart.
u Vervolgens sporen we de elementaire taken op,
die goed uitgevoerd kunnen worden door een
kandidaat uit de doelgroep.
u 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.
u We compenseren u financieel voor de verminderde
productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’)
van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe
hoger uw subsidie.
Uw voordeel
u Financiële compensatie voor verminderde
productiviteit
u Kosteloos advies, bemiddeling en begeleiding van
Voorne-Putten Werkt

www.vpwerkt.nl
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No risk polis
Mogelijkheid van een proefplaatsing
Maatwerk
Jobcoaching
Benodigde werkplekaanpassingen
Gemotiveerde kandidaten
Invulling geven aan uw MVO doelstelling

Voorne-Putten Werkt brengt vraag en aanbod samen.
Samen met u zoeken wij naar een maatwerkoplossing. Onze ervaren accountmanagers, elk met hun
eigen sector- en branchekennis, helpen u uw
vacatures te vervullen. Zij zijn uw aanspreekpunt en
adviseren u ook over subsidieregelingen en andere
arbeid gerelateerde vraagstukken.
Meer informatie
Voorne-Putten Werkt kan ook uw partner zijn bij
aanbestedingen. Wenst u meer informatie over
uit- of aanbesteden van werk? 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

