
Sociaal  
ondernemen;
een schone zaak!

WSP Midden-Holland is er om werkgevers te helpen met sociaal ondernemen. 
En daarmee helpen we meer werkzoekenden in deze regio aan een baan.  
Er zijn veel mensen die graag aan het werk willen! We merken dat de schoon-
maakbranche uitermate geschikt is om werkzoekenden op te leiden en aan  
de slag te laten gaan. Om die reden zijn wij op zoek naar bedrijven die onze 
kandidaten een kans willen bieden!

http://www.wspmiddenholland.nl


Dit biedt het u als werkgever
1.   Het biedt een oplossing voor personeelstekorten  

of een uitkomst als u van plan bent om uw 

personeelsbestand uit te breiden.

2.   U geeft direct invulling aan maatschappelijk 

verantwoord of sociaal ondernemen doordat  

u kansen biedt aan mensen met een afstand  

tot de arbeidsmarkt. Dat levert ook voordelen  

op bij aanbestedingen.

3.   De kandidaten die we voorstellen, hebben de  

wil om te werken en zijn blij dat ze weer aan  

het werk kunnen. Dit heeft zeker een positieve 

invloed is op de rest van de medewerkers.

4.   Tot slot bespaart u op opleidings- en begelei-

dingskosten, omdat wij die voor u verzorgen  

en betalen. Bovendien krijgt u voor eventuele 

vervolgopleidingen subsidie van RAS.nl.

Zo gaat dat in de praktijk
Wij zorgen voor de werving en selectie van de 

kandidaat. U biedt hem of haar een stage of arbeids-

plaats aan. Ook zorgen wij voor de begeleiding en  

de SVS opleiding met een branche-erkend diploma 

als resultaat. Daarmee leert uw toekomstige 

werknemer het dagelijks en periodiek onderhoud 

van interieur, vloeren en sanitair. Ook leert hij op 

een veilige en ergonomisch verantwoorde manier 

werken om onnodig ziekteverzuim te voorkomen. 

En hoe de communicatie verloopt met de klant  

en de leidinggevende.

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 aan het werk helpen 
en houden. Dat doen we namens de gemeenten Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, UWV, 
Promen en Ferm Werk.

Dit project is een gezamenlijk 
initiatief van:

Als schoonmaakbedrijf wilt u niets liever dan uw klanten optimaal bedienen.  
Dat kan alleen met medewerkers die écht goed werk leveren. Mensen die u 
met een gerust hart zelfstandig aan het werk laat bij uw klanten. En die u bij 
ziekte ook nog eens gemakkelijk inzet op een ander project. Dat kan met  
‘een schone zaak’. Hoe? Dat leest u hieronder.

Word onmisbaar voor uw schoonmaakklanten 
met werkzoekenden uit uw regio

Doe mee!
Bel of mail 
ons snel

Meer weten of meedoen?
We sturen u deze folder omdat we denken dat het project goed bij u past. Heeft u dat gevoel ook en wilt u meer 

weten of meedoen met een stageplek of dienstverband? Neem dan contact op met één van de adviseurs van  

WSP Midden-Holland.

• Sabrina van den Hoek  06 11 25 40 34  sabrina.vandenhoek@uwv.nl

• Esso Begić 06 43 38 55 42 esso.begic@gouda.nl
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