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Bekijk de webversie

Hét centrale servicepunt voor werkgevers uit de regio
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het
WerkgeversServicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). In het
WSP bundelen gemeenten, Werkom en het UWV hun krachten
om werkgevers te ondersteunen. Op deze manier heeft u één
aanspreekpunt voor uw personeelsvraagstukken.
Of u nu personeel nodig heeft of juist van medewerkers
afscheid moet nemen, of u nieuwe kandidaten wilt opleiden of
advies nodig heeft om sociaal te ondernemen: bij ons bent u
aan het juiste adres.
Met deze nieuwsbrief hopen wij u te inspireren. In elke editie
laten wij zien wat u van ons zoal kunt verwachten en welke
diensten wij (kosteloos) aanbieden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust
contact met ons op via telefoonnummer 085-4007475, of per e-mail: info@wspzw.nl. Veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet, Janine Schaap, Coördinator WSP

Video: Wij zijn het WSP

"Wat is het WSP eigenlijk?" Deze vraag kregen we laatst van een deelnemer tijdens de Online
Banenmarkt. Goeie vraag! Om daar voor iedereen een zo duidelijk mogelijk antwoord op te
geven, hebben we deze animatievideo gemaakt.
In deze korte video leggen wij in iets meer dan een minuut uit wat het WSP doet en wat wij
kunnen betekenen voor zowel werkgevers als werkzoekenden. De video is beschikbaar met
ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch.

Het afgelopen jaar heeft veel onzekerheid met zich mee gebracht, ook in Zaanstreek-Waterland.
Daarom heeft het WSP de dienstverlening uitgebreid met ‘Van Werk naar Werk!’. Kampt u met
problemen om personeel te behouden, of heeft u juist dringend personeel nodig? Het
Werkgevers Servicepunt verbindt werkgevers met elkaar om mensen van werk naar werk te
begeleiden.
Wij gaan met u in gesprek om de behoefte exact in beeld te krijgen. Afhankelijk van de situatie,
zoeken wij een bedrijf dat (tijdelijk) personeel kan uitlenen of inhuren. Door regionale
samenwerking kunnen wij oplossingen binnen verschillende sectoren vinden. Wij informeren
over mogelijke administratieve en juridische mogelijkheden voor in- of uitleen van personeel.
We zijn gesprekspartner voor alle aan personeel gerelateerde vraagstukken.
Neem contact met ons op via info@wspzw.nl

Harrie Helpt-training voor werkgevers
Met de Harrie Helpt-training bieden wij werkgevers
ondersteuning en handvatten om werknemers met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie goed te kunnen begeleiden op
de werkvloer. Met als doel om een duurzame werkplek voor
deze werknemers te creëren!
Er is een Harrie Helpt-training gericht op het begeleiden van
mensen met een arbeidsbeperking. Deze training vindt plaats
op:
7 september en 5 oktober
2 november en 7 december
Er is ook een training speciaal gericht op de doelgroep
statushouders. Deze training vindt plaats op:
28 september en 26 oktober
We hebben nog plaats binnen de trainingen voor
gemotiveerde werkgevers! Deelname is kosteloos.
Interesse? Mail ons via info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75

Interesse in onze dienstverlening?

Het Werkgevers Servicepunt ontzorgt werkgevers in hun zoektocht naar personeel. Werkgevers
worden ondersteund bij de werving en selectie van kandidaten en met coaching van
werknemers tijdens het werk. Het WSP helpt werkgevers bij vragen over subsidies,
proefplaatsingen, werkleertrajecten, regelingen en het aannemen van personeel.
Wilt u een vacature plaatsen in onze veelbekeken Vacaturekrant? Of heeft u interesse om als
werkgever deel te nemen aan onze online én offline Meet & Greet's of Banenmarkten? Voor al
deze vragen bent u bij het WSP aan het juiste adres.
Neem contact met ons op via info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75.

Het WSP stelt zich voor: Sanne
Mijn naam is Sanne Scholte, geboren in Noord-Holland,
opgegroeid in Flevoland en later via een klein ommetje in de
UK weer terug naar mijn roots in Nederland. Ik woon in
Stompetoren, een mooi landelijk dorpje naast Alkmaar. Als ik
moet kiezen uit mijn vele interesses en hobby's dan hou ik mij
het meest bezig met schapen, ik ben één dag in de week
vrijwilliger bij een schaapskudde. Motorrijden, fotografie en
dansen doe ik ook graag.
Inmiddels ben ik ruim acht jaar onderdeel van het WSP
Zaanstreek-Waterland. Op dit moment vanuit mijn rol als
Adviseur Werkgeversdiensten bij de OVER-Gemeenten
Wormerland en Oostzaan. Ik heb tijdens mijn werk veel te
maken met mensen; Mensen die talenten zoeken en talenten
die mensen zoeken die hen de kans en ruimte geven deze
talenten te benutten en ontplooien.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen op hun pad naar participatie in de
maatschappij en op de arbeidsmarkt is al jaren een rode draad in mijn leven. Ik vind het prachtig
om te zien hoe mensen hun draai vinden en trots kunnen zijn op zichzelf. Bij het WSP ben ik een
aanspreekpunt voor werkgevers en organisaties evenals voor werkzoekenden. Ik sla graag een
brug tussen de werkgevers, werkzoekenden en scholen.
Interesse in onze dienstverlening? Mail ons via info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75

NetwerkenWerkt! blijft groeien
NetwerkenWerkt! heeft zich in een jaar tijd ontwikkeld tot hét
werkgeversnetwerk van de regio en daarbuiten.
NetwerkenWerkt! is inmiddels in zeven regio’s actief, met
meer dan 300 deelnemende bedrijven. Het werkgeversnetwerk
werkt in iedere regio nauw samen met het WSP.
NetwerkenWerkt! is een kosteloos netwerk vóór en dóór
ondernemers die willen samenwerken in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan
het plaatsen van werkzoekenden, stages voor leerlingen, re-integratie van medewerkers en
(tijdelijke) bemiddeling van boventallig personeel. Ondernemerspodium NV Zaanstad heeft
onlangs de NetwerkenWerkt-oprichters Liesbeth Kramer en Sylvia Dekker geïnterviewd. Het
interview is te zien op het YouTube-kanaal van NV Zaanstad.
NetwerkenWerkt Zaanstreek-Waterland vindt iedere derde dinsdag van de maand plaats.
Interesse om deel te nemen aan NetwerkenWerkt! of behoefte aan meer informatie? Zie de
website van NetwerkenWerkt! of neem contact op via info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75.

Een visitekaartje afgeven
Het WSP biedt werkzoekenden de mogelijkheid om zichzelf aan ons netwerk te
presenteren. Mocht u na het zien van de visitekaartjes mogelijkheden voor deze kandidaten
zien, of meer informatie willen, neem dan contact met ons op via info@wspzw.nl

Ons nieuwe telefoonnummer:

WSP Zaanstreek-Waterland
Telefoon: 085 400 74 75
(ma t/m vr 08:30 tot 17:00)
E-mail: info@wspzw.nl
Website: wspzaanstreek-waterland.nl
Volg ons op LinkedIn
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u uzelf hier afmelden.
Ook kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@wspzw.nl toe aan uw adresboek.

