
Bij u aan de slag, 
bij ons in dienst
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Bent u voor een korte of langere tijd op zoek naar 
personeel, maar u wilt of kunt geen medewerker in 
vaste dienst nemen? Wij brengen u in contact met 
onze kandidaten die graag en met veel inzet bij u 
willen werken. Dat kan op individuele basis en in 
groepsverband. Voorne-Putten Werkt selecteert voor 
u de beste kandidaten en neemt u de administratie 
uit handen. Ideaal als u extra personeel nodig heeft 
voor een bepaalde periode. Bij u aan de slag, bij 
ons in dienst.

Zo werkt het 
u De behoefte aan personeel binnen uw bedrijf kan 

    per periode en per opdracht verschillen. 

    Bijvoorbeeld door onverwachte of tijdelijke drukte 

    of omdat een vaste medewerker tijdelijk afwezig is 

    vanwege ziekte of verlof. U neemt iemand in dienst 

    met een arbeidsbeperking die het werk (nog) niet 

    zonder ondersteuning kan uitvoeren 
u  Of u nu op zoek bent naar één werknemer of een 

    hele groep, wij selecteren voor u de meest 

    geschikte kandidaten en nemen u de administratie 

    uit handen
u  Onze kandidaten zijn recent hun baan kwijtgeraakt 

    of hebben al langer een uitkering. Soms hebben 

    ze een beperking die vraagt om extra aandacht  

 

 of hebben ze niet de juiste kwalificaties om nieuw 

 werk te vinden. Maar ze willen allemaal graag 

    weer aan de slag
u  Wij kijken goed naar individuele mogelijkheden 

    van kandidaten zodat de werksituatie aansluit op 

    persoonlijke capaciteiten en voorkeuren
u  We bereiden onze kandidaten voor op het werk 

     indien nodig en blijven betrokken door optimale 

     begeleiding
u  U krijgt gemotiveerd personeel en levert een 

     belangrijke maatschappelijke bijdrage

Uw voordeel
u  Financiële voordelen zoals premiekortingen, 

     subsidies en regelingen 
u  Kosteloze dienstverlening van Voorne-Putten Werkt 

    op het gebied van advies, bemiddeling en 

    begeleiding
u  Individuele– of groepsdetachering mogelijk
u  Een arbeidsovereenkomst op basis van gewerkte 

     uren of resultaatafspraken
u  Betere personeelsbezetting op maat
u  Gemotiveerde werkzoekenden
u  Minimale risico’s, maximale flexibiliteit
u  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Service en dienstverlening

www.vpwerkt.nl



Wij zijn van alle markten thuis. Of het nu gaat om een 

goed onderhouden bedrijfsterrein of plantsoen, een 

schoon strand, een blinkend kantoor of het in-, ver-of 

ompakken van producten. Voorne-Putten Werkt heeft 

enthousiaste en geschikte medewerkers, die u graag 

het werk uit handen nemen. Voorne-Putten Werkt 

begeleidt u in het gehele proces en de werknemers 

zullen door vakkrachten worden begeleid. Ons doel is 

om u als werkgever volledig te ontzorgen.

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 arbeid-

splaats aan 398 fte SW-medewerkers en voert het 

de dienstverlening uit in het kader van de Partici-

patiewet voor 2600 kandidaten. 

Voorne-Putten Werkt richt zich op duurzame ontwik-

keling: 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.

www.vpwerkt.nl

Diensten:
u Ondersteuning van bedrijven

u Advisering wet en regelgeving

u Uitbesteding personeel

u Ontwikkeltrajecten

Contact
Laanweg 3, 3208 LG  Spijkenisse

Telefoon: (0181) 692 555

E-mail: info@vpwerkt.nl

Website: www.vpwerkt.nl
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