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Bent u als sociaal betrokken ondernemer op zoek 
naar de juiste kandidaat voor uw vacature? 
Voorne-Putten Werkt ondersteunt u kosteloos bij 
werving en selectie van medewerkers en de 
invulling van uw MVO-beleid. Wij maken op basis 
van uw vraag de eerste selectie, zodat u snel en 
gemakkelijk passende kandidaten krijgt. Samen 
maken we de beste match.

Zo werkt het 
u Personeel plaatsen is maatwerk. Uw vaste 

 contactpersoon bij Voorne-Putten Werkt zal 

 daarom eerst, samen met u, uw vraag helder en 

 duidelijk in kaart brengen. Het is van belang inzicht 

 te hebben in gewenste competenties, 

 werkervaring en opleiding-sniveau. De kandidaat 

 moet een profiel hebben dat past binnen de 

 ambities en cultuur van uw onderneming. Wij 

 selecteren voor u de beste match uit ons bestand.
u  Met grote zorg selecteren wij kandidaten die 

 voldoen aan uw wensen. Wij spreken de 

 kandidaten eerst zelf, zodat de kans op een 

 succesvolle match zo groot mogelijk is.

u  Indien nodig ontwikkelen wij samen met u een 

 passend leerwerktraject, zodat u personeel krijgt 

 met de vaardigheden die u belangrijk vindt.
u  Onze dienstverlening stopt niet na het matchen 

 van de kandidaat: de juiste begeleiding van de 

 werknemer op de werkvloer kan het verschil 

 maken. Met intensief contact en door met u 

 gerichte afspraken te maken, zorgen we voor 

 duurzame inzet.

Uw voordeel
u  Financiële voordelen zoals premiekortingen, 

 regelingen en subsidies als u een kandidaat 

 met een uitkering of een arbeidsbeperking in 

 dienst neemt
u  Kosteloos advies, bemiddeling en begeleiding van  

 Voorne-Putten Werkt
u  Maatwerk
u  Wij verzorgen werving & selectie
u  Coaching op de werkvloer
u  Leerwerktraject als er geen directe match 

 beschikbaar is
u  Invulling geven aan MVO-doelstellingen

Service en dienstverlening

www.vpwerkt.nl



Voorne-Putten Werkt brengt vraag en aanbod samen. 

Samen met u zoeken wij naar een maatwerkoplos-

sing. 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 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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