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WerkgeversServicepunt
Haaglanden: één contactpunt
voor uw arbeidsvraagstukken
Heeft u vacatures? Dan hebben wij de mensen! Samen met u bouwen we aan een arbeidsmarkt
waar iedereen meedoet. Met onze ondersteuning kunt u werkzoekenden aan een passende baan
helpen en zo dolgelukkig maken. Dat is waar WerkgeversServicepunt Haaglanden voor staat. WSP
Haaglanden is het centrale contactpunt voor al uw vragen. Onze accountmanagers gaan graag
voor u aan de slag. Snel, persoonlijk en resultaatgericht.

WerkgeversServicepunt Haaglanden is het contactpunt
voor alle personeelsvraagstukken in de regio. Wij doen
bijvoorbeeld de werving en selectie van personeel,
adviseren over financiële regelingen en we helpen u
bij de invulling van de Wet banenafspraak. WSP Haaglanden beschikt over een groot en divers bestand met
werkzoekenden. We hebben altijd een kandidaat die
past bij uw bedrijf. Een win-winsituatie, want zo helpen
wij werkzoekenden met een uitkering aan werk. En helpen
we u op weg met ondernemen met je hart.

Prima ondersteuning
In de regio Haaglanden kunt u gebruik maken
van een goed doordacht pakket van diensten en
producten die het hele plaatsingsproces ondersteunen. De afspraken die we maken zijn veelal
maatwerkoplossingen in combinatie met landelijke
regelingen zoals:
• Proefplaatsing
• Loonkostensubsidie
• No-riskpolis (banenafspraak)
• Jobcoach (banenafspraak)
• Leerwerkcheque
• Werkgeverscheque
• Fiscale voordelen

Enthousiaste kandidaten
Klopt u bij ons aan, dan zoeken we kandidaten
voor u die passen bij uw personeelsbehoefte
en adviseren we over (financiële) regelingen die
eventuele drempels kunnen wegnemen. Het zijn
allemaal kandidaten die klaar zijn om bij een
werkgever aan de slag te kunnen. De meesten
zijn actief in een leerwerkbedrijf. We begeleiden
zoveel mogelijk van werk naar werk!

Speciale aandacht
We besteden speciale aandacht aan jongeren en
mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat
zijn zelf het minimumloon te verdienen en 50-plussers die moeilijk zelf werk kunnen vinden. Als we
jongeren nu werkervaring laten opdoen hebben we
over een paar jaar goede vakmensen. Mensen met
een arbeidsbeperking willen ook graag werken.
En 50-plussers beschikken over veel kennis en
ervaring. Geeft u ze een kans? Er zijn interessante
regelingen om die stap gemakkelijker te maken.

Voor al uw vragen
over werk kunt u
terecht bij één centraal
contactpunt in de regio:
WSP Haaglanden

Gedeelde kracht

WSP Haaglanden in het kort

Sinds 2014 hebben WSP Den Haag, WSP Delft
(inclusief Midden-Delfland), MVO Westland,
Rijswijks Werkcentrum en UWV hun krachten
gebundeld in WSP Haaglanden. Als werkgever
kunt u nu terecht bij één contactpunt dat u goed
en vakkundig verder helpt.

•	We weten alles over vaste en flexibele
personeelsoplossingen, leren en werken,
subsidies, begeleiding, Social Return en
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO).
•	Sociaal ondernemen loont. Het zorgt voor een
goede sfeer op de werkvloer én voor een goed
imago bij uw klanten.
•	Wij voeren ook de Wet banenafspraak uit.
Voor regio Haaglanden betekent dit dat er
jaarlijks enkele honderden extra banen worden
gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelf het minimumloon kunnen
verdienen.
• Wij hebben geschikte kandidaten en vacatures.
• Werkgevers worden kosteloos ondersteund.

070 - 700 33 35
WSPHaaglanden
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WSP Haaglanden

Bellen dus!

WSP Haaglanden is het contactpunt voor alle
arbeidsvraagstukken van werkgevers in de regio. Wij
helpen u aan geschikte kandidaten. We zoeken en
plaatsen ze. Zo nodig zorgen we ook voor goede
begeleiding waarbij we rekening houden met hun
mogelijkheden. Wij regelen het voor u. Geheel kosteloos.

Nieuwsgierig wat WSP Haaglanden voor u kan
betekenen? Ga eens in gesprek met een van onze
accountmanagers. Zij kennen de kandidaten en zijn goed
op de hoogte van alle regelingen waar u gebruik van kunt
maken. En u zult zien dat het gemakkelijker is dan u denkt
om iemand dolgelukkig te maken met een baan.

