WerkgeversServicepunt
regio FoodValley
Wij weten hoe het werkt

De wereld van werk is volop in beweging.
U investeert veel tijd in het vinden van
goed personeel en het zoeken naar de
juiste match. Logisch, want uw personeel is
de motor achter uw organisatie. Zij dragen
bij aan uw succes. Ze denken, groeien en
werken met u mee. U weet precies wat uw
organisatie nodig heeft, maar u bent veel
tijd en energie kwijt aan het zoeken naar de
beste mensen op de juiste plek. En ook de
veranderende wet- en regelgeving op het
gebied van werk vragen uw aandacht.
Terwijl u liever de focus legt op het voeren
van een succesvolle bedrijfsvoering. En het
liefst zonder gedoe. Maar hoe dan?

Het WerkgeversServicepunt (WSP) belooft u vier
dingen:

1. We werken met u mee
Als intermediair tussen vraag en aanbod bieden
we u ondersteuning die verder gaat dan alleen
het vinden van goed personeel. Veel verder.
Natuurlijk werven en selecteren we gemotiveerde kandidaten waarbij we putten uit het
grootste bestand met werkzoekenden uit de
regio FoodValley. Maar dat is pas het begin. We
bereiden mensen voor op hun nieuwe
baan en als het nodig is, bieden we u kosteloos
extra ondersteuning als deze medewerkers aan
het werk zijn.

2. We denken met u mee
De veranderingen in de wet- en regelgeving op
het gebied van werk volgen zich in een razend
tempo op. Soms sneller dan u bij kunt houden.
Het WSP informeert en adviseert over werkgerelateerde onderwerpen zoals de Participatiewet,

(loonkosten)subsidies, stages, banenafspraken
en de Quotumwet. Als u werkzoekenden in
dienst neemt via het WerkgeversServicepunt zijn
er verschillende subsidies en trajecten beschikbaar. We geven onafhankelijk en kosteloos
advies op deze vraagstukken. We komen met
antwoorden en bieden oplossingen. Antwoorden waar u iets aan heeft. Oplossingen waar u
mee verder kunt.

3. We plannen met u mee
Het WerkgeversServicepunt heeft een uitgebreid
netwerk van bedrijven en organisaties waaruit
wij actuele en relevante arbeidsmarktinformatie
verzamelen en analyseren. Dankzij deze
informatie werken we samen aan duurzame
oplossingen voor de toekomst. Regionale cijfers,
actuele trends, branche-informatie of toekomstige personeelsvragen: het WerkgeversServicepunt weet wat er speelt in de regio en zet deze
informatie op een toegankelijke en overzichtelijke manier op een rij.

4. We innoveren met u mee
Bij het WSP staat u als werkgever voorop.
We lopen daarom graag met u mee in de
ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie
waarbij we oog hebben voor uw ambities en
doelstellingen. Eén loket, één aanspreekpunt
voor al uw vragen over Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, duurzame inzetbaarheid, vaste en flexibele personeelsoplossingen
en Social Return.

Wie zijn wij?
Het WerkgeversServicepunt regio FoodValley
is een samenwerkingsverband tussen
verschillende (overheids)organisaties op het
gebied van werkgeversdienstverlening. In het
WSP zijn de krachten gebundeld van gemeenten (Barneveld, Renkum, Rhenen, Scherpenzeel,
Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Ede)
UWV en de sociale werkbedrijven Permar en
IW4.

Contact

De accountmanagers van het WSP werken dicht bij de
werkgevers, verspreid over de regio FoodValley. Heeft u een
vraag of wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar
info@wsp-regiofoodvalley.nl voor dienstverlening op maat.
Bezoek ook eens onze website wsp-regiofoodvalley.nl en volg
ons op Twitter: @wspfoodvalley.

