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DE LOGISCHE PARTNER
VOOR UW  
PERSONEELSVRAAGSTUKKEN



WerkgeversServicepunt regio FoodValley (WSP) ondersteunt 
werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de 
arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Met een 
team van 25 experts helpen we u snel en deskundig met precies 
dié informatie en begeleiding die u nodig heeft. Als publieke 
organisatie inspireren wij u bovendien tot sociaal ondernemen. 
Zo versterken we samen de regionale arbeidsmarkt en geven we 
invulling aan de banenafspraak.  

WIE ZIJN WIJ? UW VRAAG  

WSP is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio, UWV en de sociale 
werkbedrijven. Deze samenwerking maakt van ons een betrouwbare partner die aan-
dachtig meedenkt over de kansen en mogelijkheden op het gebied van personeelsvraag-
stukken.

We ondersteunen u kosteloos op het gebied van personeelszaken en de bijbehorende 
wet- en regelgeving. Dit doen we door u deskundig te adviseren en ondersteuning te 
bieden. Maatwerk. Als werkgever kunt u bij ons terecht voor:
 
 >> Werving en selectie van personeel
   Wij ondersteunen u kosteloos bij de invulling van vacatures en adviseren  

u over sociaal en inclusief ondernemen. Vanuit deze doelstelling helpen wij 
mensen vanuit een uitkering aan werk en heeft u toegang tot een grote groep 
werkzoekenden in de regio.

 
 >> Begeleiding van nieuwe werknemers op de werkvloer
   Natuurlijk is het belangrijk dat een nieuwe werknemer goed wordt ingewerkt.  

De begeleiding van een jobcoach kan bijvoorbeeld voor de eerste periode een 
goede start zijn. 

 
 >> Informatie en advies over het aanstellen en ontslaan van personeel 
   Als specialist zijn wij de logische partner om u hierin te adviseren  

en te ondersteunen. 
 
 >> Leren en werken 
   Door scholing behoudt of verbetert u de kwaliteit van uw (toekomstige)  

werknemers en uw bedrijf. Opleiden is winst, voor u als werkgever  
én voor de werknemer. Bent u nieuwsgierig naar opleidingsmogelijkheden  
met bijbehorende subsidieregelingen? Wij geven u graag advies.

 
 >> Informatie over wet- en regelgeving 
   Wilt u meer weten over sociaal ondernemen of social return? Heeft u behoefte 

aan advies bij bijvoorbeeld groei of een reorganisatie? Of wilt u advies over het 
om- of bijscholen van uw werknemers? Uw adviseur is hét aanspreekpunt voor 
al uw vragen. 

Vast contactpersoon 
Bij het WSP krijgt u een adviseur toegewezen met ervaring in 
uw branche. Uw vaste aanspreekpunt. Of u nu vragen heeft 
over instroom, scholing of uitstroom: uw adviseur geeft u het 
antwoord of wijst u de weg naar de juiste specialist. 

Bent u nieuwsgierig en wilt u vrijblijvend een afspraak maken? 
Bel 0800 668 86 66 of mail info@wsp-regiofoodvalley.nl.


