
Meer hart voor  
werknemers  
maakt werkgeven 
nog leuker Mensgericht, financieel  aantrekkelijk  en slim!

http://www.wspmiddenholland.nl


Mensgericht
We luisteren liever naar iemands 

verhaal en de wil om te werken,  

dan dat we ons alleen focussen op 

werkervaring of diploma’s. Past  

deze mensgerichte manier bij u,  

dan past u ook bij ons.

Slim
Sociaal ondernemen vraagt om 

anders denken en anders doen.  

Doet u dat samen met ons, dan levert 

u dat voorsprong op. Wij denken mee, 

verbinden u met de juiste instanties 

en helpen u met ingewikkelde 

kwesties. Slimme zet dus.

WerkgeversServicepunt Midden-Holland 
stimuleert werkgevers om op een 
mensgerichte, slimme en financieel 
aantrekkelijke manier te ondernemen. 
Dat noemen we sociaal of inclusief 
ondernemen. Daarmee willen we 
meer mensen in Bodegraven – Reeuwijk, 
Gouda, Krimpenerwaard en Waddinx-
veen aan het werk helpen en houden. 

“Ik ben 12  medewerkers 
rijker.”

Johan Krijgsman is bedrijfsleider  
van Multinorm in Waddinxveen.

Financieel aantrekkelijk
Succesvol en sociaal ondernemen 

kunnen hand in hand gaan. Dat 

blijkt uit de praktijk. Aantrekkelijke 

regelingen, subsidies en onze 

kosteloze dienst verlening  

helpen u daar financieel bij.



“Met een MBO- 
praktijkverklaring 

kregen Eefje &  
Fianne Vermeulen  

uit Schoonhoven  
de erkenning die  

ze verdienen.”

De mogelijkheden

 Werving en selectie
Wist u dat er talloze mensen thuis zitten zonder een baan terwijl 

ze wel graag willen en kunnen werken? Wij brengen u in contact 

met potentiële werknemers. Samen organiseren we zo nodig de 

juiste begeleiding of opleiding.

Leerwerktrajecten
Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen organiseren we 

praktische leerwerktrajecten op maat. We bundelen de krachten 

zodat werkzoekenden met gebrek aan ervaring of opleiding in 

een korte tijd begeleid – lees: opleiding en persoonlijke coaching – 

worden naar een baan binnen uw bedrijf. 

Advies en informatie over regelingen en subsidies
Klop aan bij onze werkgeversadviseurs om erachter te komen 

welke regelingen en subsidies van toepassing zijn op uw 

organisatie. 

Arbeidsmarktinformatie en wet- en regelgeving
Het laatste nieuws over de arbeidsmarkt Midden-Holland en 

relevante wet- en regelgeving vindt u bij WSP Midden-Holland.

Advies over inclusief ondernemen
Werkgevers die de stap zetten naar inclusief ondernemerschap, 

geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in 

hun organisatie. Dat kan op allerlei manieren: een inclusieve 

vacature plaatsen, productiewerk uitbesteden, facilitair werk 

inkopen of functiecreatie waarbij bestaande functies worden 

opgeknipt in een twee of meer kleinere functies. Waar het 

allemaal mee begint is een inclusieve houding. Wat dat precies 

betekent, leggen we u graag persoonlijk uit. 



Contact
Wilt u weten wat WSP Midden-Holland voor u als werkgever kan  

betekenen? Onze werkgeversadviseurs helpen u graag op weg.  

Ga naar www.wspmiddenholland.nl en kijk op de contactpagina.  

U kunt ook een e-mail sturen naar info@wspmiddenholland.nl. 

Hét aanspreekpunt voor werkgevers in Midden-Holland.
Voor advies, vragen en informatie over personeel,

arbeidsmarkt, regelgeving, subsidies en meer.

WSP Midden-Holland is een samenwerkingsverband van:

wspmiddenholland.nl

Benieuwd?
Mail ons

snel!

http://www.wspmiddenholland.nl
http://www.wspmiddenholland.nl

