Gebruik maken van onze diensten
Heeft u geen plek in uw bedrijf en geen werk uit te
besteden? Dan zijn er nog steeds mogelijkheden om
uw steentje bij te dragen. U kunt gebruik maken van
diensten die we leveren in onze regio. Wij kunnen
bijvoorbeeld uw bedrijfspand schoonmaken of het
groenonderhoud verzorgen. Ook kunnen we helpen
met uw postbezorging en allerhande reprowerkzaamheden.

Informatie
Bent u nieuwsgierig naar onze partners die het convenant
hebben ondertekend? Kijk op: www.mvowestfriesland.nl
Aanmelden?
Neem vrijblijvend contact met ons op:
Email: info@mvowestfriesland.nl
Tel:
0229 - 258758
 ezoekadres
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WerkSaam Westfriesland
Dampten 26,
Hoorn
twitter @mvowf

‘Werken aan een gezonde maatschappij in Westfriesland. We staan niet voor niets bekend als creatieve,
hardwerkende ondernemers. Ik nodig daarom elke
ondernemer van harte uit om te tekenen voor MVO
Westfriesland! Wij hebben u hard nodig. Mensen
onnodig aan de kant laten staan, is niet meer van
deze tijd. Laten we samen werken aan een
Werksaam Westfriesland! Doet u mee?’
Marjolijn Dölle, directeur WerkSaam Westfriesland

Westfriesland
maakt werk van
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen.

Mee doen door werken

Wat kunt u doen?

Aan welke mogelijkheden kunt u denken?

Niet iedereen die wil werken in Westfriesland, heeft
ook een baan. Door werk te hebben participeer je in
de samenleving. Een baan brengt financiële zekerheid.
Daarmee kunnen mensen voorzien in hun dagelijkse
levensonderhoud en hebben ze een dak boven hun hoofd.
Maar werk biedt veel meer. Het geeft zingeving en je
hoort ergens bij. Mensen die hun baan verliezen raken
die zekerheden en hun zingeving kwijt. Daardoor raken
ze vaak in nog meer problemen zoals schulden, verslaving
en eventueel huisuitzetting. Samen kunnen we er voor
zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
weer aan het werk geholpen worden.

Als ondernemer zit u in een bevoorrechte positie. U kunt
namelijk het verschil maken: door mensen kansen te
bieden. Dat kan in elk bedrijf. Samen met een van onze
specialisten inventariseert u de mogelijkheden . Door het
ondertekenen van het Convenant MVO Westfriesland
verbindt u zich vervolgens aan de opdracht kansen te
bieden aan een kwetsbare doelgroep. Veel aansprekende
Westfriese bedrijven zijn u al voor gegaan. Bedrijven die
werk maken van hun sociale betrokkenheid. En die de
mogelijkheden hebben gecreëerd om te denken in kansen.

 acatures beschikbaar stellen
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U kunt mensen die nu nog geen baan hebben, in aanmerking
laten komen voor een vacature. Of er een vacature
voor creëren. Wij selecteren voor u geschikte kandidaten.
Om de drempel te verlagen kunnen we een proeftijd
afspreken. In deze periode beoordeelt u of de kandidaat
past bij uw bedrijf. De kandidaat zelf krijgt de tijd om
in het werk te groeien en onderdeel van het team te
worden. Soms zijn er aanpassingen van de werkplek
nodig. Vanzelfsprekend regelen wij dat deze worden
gerealiseerd. Ook begeleiden we u en uw toekomstige
werknemer(s). We willen immers – net als u – dat uw
nieuwe medewerker naar ieders tevredenheid functioneert.

Investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loont
• U draagt bij aan een gezonde sociale samenleving
•	U helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
vooruit
•	Als u investeert in een goed sociaal imago voor uw
bedrijf, creëert u onderscheidend vermogen op de
arbeidsmarkt
•	U helpt mee het sociale stelsel – 1,6 miljard euro aan
uitkeringsgelden – in Nederland betaalbaar te houden
•	U levert een bijdrage aan het imago van Westfriesland
als sociale, ondernemende regio

Werk uitbesteden aan WerkSaam Westfriesland
Niet elke medewerker met een uitkering voelt zich
prettig in een ‘echt’ bedrijf. Bijvoorbeeld omdat ze
meer begeleiding nodig hebben. Of functioneren beter
in een beschermde omgeving. Die werkplek bieden
we bij WerkSaam Westfriesland. Daarvoor hebben we
opdrachten nodig van ondernemers. U kunt (delen) van
uw werk uitbesteden aan WerkSaam Westfriesland.
Voor veel bekende bedrijven zijn wij een betrouwbare
én efficiënte partner voor het in-, om-, of verpakken
van producten. We kunnen u volledig ontzorgen met
onze dienstverlening op maat.

