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Bekijk de webversie

Hét centrale servicepunt voor werkgevers uit de regio
Hierbij ontvangt u de tweede 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.
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

Markt voor Werken en Leren slaat brug
tussen werkgevers en werkzoekenden
Na een afwezigheid van twee jaar heeft op donderdag 28
oktober de Markt voor Werken en Leren weer fysiek
plaatsgevonden, ditmaal in het Zaantheater in Zaandam. Het
WSP Zaanstreek-Waterland organiseert op regelmatige basis
banenmarkten in de regio, maar moest het afgelopen jaar in
verband met de coronamaatregelen uitwijken naar online
bijeenkomsten om werkgevers met werkzoekenden in contact
te kunnen brengen.
Zaanse wethouder Natasja Groothuismink opende ‘s ochtends de Markt voor Werken en Leren
en benoemde het belang van fysieke bijeenkomsten. Groothuismink: “Het is voor zowel
werkzoekenden als werkgevers prettig om elkaar eindelijk weer direct in de ogen te kunnen
kijken”. Wethouder Mario Hegger uit Purmerend opende het middagprogramma van de
banenmarkt en roemde de goede samenwerking binnen de regio. Hegger: “Dat ik hier als
wethouder uit Purmerend een evenement in Zaanstad mag openen is een eer en toont aan dat
we als regio steeds méér aan het samenwerken zijn. Het WSP en deze banenmarkt spelen daar
een belangrijke rol in”. Lees verder op onze website.

Online inspiratiesessie met Albert Heijn
November is de maand van de 1000 voorbeelden en staat in
het teken van de Banenafspraak. Het WSP organiseert daarom
in samenwerking met Albert Heijn een online inspiratiesessie
voor werkgevers die meer willen weten over inclusief
werkgeverschap.
Interesse om deel te nemen op 23 november? Aanmelden kan
door te mailen info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75

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. Daarnaast is er ook een
training speciaal gericht op de doelgroep statushouders. 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

Het WSP stelt zich voor: Jeannette
Ik ben Jeannette Zwaan en ik ben sinds oktober werkzaam als
adviseur werkgeversdiensten bij het WSP via de gemeente
Waterland en Gemeente Landsmeer.
Ik vertegenwoordig met name de branches Horeca, Transport
en Logistiek. Mijn roots liggen in de HRM (bankwezen en
onderwijsbegeleiding) maar sinds ruim een jaar werk ik in de
bemiddeling tussen werkgevers en werknemers. Vanuit mijn
nevenfuncties voor Ondernemend Purmerend en Omstreken
weten veel werkgevers mij te vinden.
Ik ben geboren en getogen in Purmerend waar ik woon met
mijn twee zoons. Ik ben een echte Bourgondiër en
levensgenieter. Ik hou van koken en uitgaan, ben gek op
muziek, dansen en reizen naar warme landen. In mijn vrije tijd
volg ik lessen Spaans en massagetechnieken.
Contacten, verdiepen en verbinden voor een duurzame
samenwerking is iedere keer weer een mooie uitdaging. Daar
word ik blij van! Ik maak graag kennis met iedereen die wil
samenwerken met het WSP Zaanstreek Waterland. Of je nu
werkgever bent of werknemer!

RMT biedt extra ondersteuning aan
werkgevers en werkzoekenden
Iedereen die door corona werk dreigt te verliezen, of na 12 maart 2020 werk heeft verloren en
weinig kans heeft om binnen een jaar weer aan het werk te gaan, krijgt ondersteuning van het
regionale mobiliteitsteam (RMT). Dat geldt voor werknemers en ZZP’ers.
Ook werkgevers worden ondersteund door het RMT. Is er sprake van een personeelstekort of
juist (tijdelijk) een overschot aan personeel? Is er sprake van een faillissement en wilt u
medewerkers begeleiden van werk naar werk? Wij ondersteunen graag! In het krijgen en
behouden van voldoende gekwalificeerd personeel of in het ondersteunen van werk naar werk.
Lees verder op onze website.
Bel 085 400 74 75 of mail ons via info@mobiliteitsteamzaanstreekwaterland.nl

AH en WSP verlengen samenwerking

Albert Heijn en het WSP Zaanstreek-Waterland werken sinds september 2017 samen om
werkzoekenden vanuit het doelgroepenregister te begeleiden naar duurzaam werk. De
succesvolle samenwerking is onlangs vernieuwd én uitgebreid op het stadhuis in Zaandam.

Volg het WSP op social media
Wij hebben sinds kort duizend volgers op
onze LinkedIn-pagina! Een mooie mijlpaal
waar we bij het WSP best trots op zijn.
Wij willen iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt hartelijk bedanken voor zijn of haar
steun. Volg ons ook op social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube

Werkgevers Tevredenheid Monitor
Tijdens de landelijke
werkgeverstevredenheidmonitor is
werkgevers in 35 arbeidsmarktregio's
gevraagd naar de tevredenheid en
bekendheid van het WSP.
Werkgevers in Zaanstreek-Waterland geven
het WSP een 7,8. Daarmee behoren we tot de
top 3 van Nederland! Ook qua bekendheid
scoren we met 90% ruim boven het landelijk
gemiddelde. Wij willen alle werkgevers
hartelijk bedanken voor deze waardering!
Bemoedigende cijfers en een mooie motivatie
om volgend jaar nog betere resultaten te
behalen.

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

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.

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 , Facebook, YouTube
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.

