
Op zoek naar mensen met 

 meer
       waarde?

Als ondernemer heb je veel aan je hoofd. En zodra je op zoek gaat 

naar personeel zijn er zoveel mogelijkheden. Voordat je het weet 

krijg je een stortvloed aan informatie over je heen. Tja… Wat dan? 

Hoe vind je de juiste persoon voor die ene functie 

zonder veel geld kwijt te zijn aan werving en selectie? 

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant kan je hierbij helpen! 

Ontdek de  5  voordelen voor jouw bedrijf!

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant bundelt binnen één loket de diensten en regelingen van alle betrokken partners 

(14 gemeenten, !GO voor mensenwerk, WVS, ATEA-groep en het UWV) voor de arbeidsmarkt van West-Brabant.

Klaar voor de match?
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

       0800 06 16  |       www.wspwestbrabant.nl

Hét werkzoekendenbestand van West-Brabant
Het WerkgeversServicepunt West-Brabant werft personeel uit alle beroeps- en 

doelgroepen binnen de hele regio West-Brabant. Dit betekent zowel regulier 

personeel als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Direct beschikbaar personeel
Je kunt direct beschikken over gekwalificeerde mensen met de juiste ervaring. 

Gratis dienstverlening
Onze dienstverlening is helemaal gratis. Wij verzorgen de voorselectie en

begeleiden waar nodig de sollicitatieprocedure. Zo bespaar je tijd én geld!

Eén contactpersoon
Je kunt rekenen op één vast regionaal contactpersoon voor werving 

in de hele regio én voor alle personeelsvragen, bijvoorbeeld over 

arbeidsrecht en de consequenties van de Participatiewet.

Voordelen van sociaal ondernemerschap
Bovenstaande voordelen zijn mooi, maar het wordt nog mooier 

als je het combineert met sociaal ondernemerschap:

Invulling aan sociaal ondernemerschap (MVO)
Om je organisatie toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kun je een gratis bedrijfsanalyse aanvragen. Hiermee krijg je inzicht 

in de werkzaamheden die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Daarnaast zijn er aantrekkelijke subsidies en regelingen voor werkgevers die 

invulling geven aan de banenafspraak*. Wij helpen je met de aanvraag ervan.
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Ben jij al aan de slag met 
de banenafspraak?

Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor 

mensen met een arbeidsbeperking: de zogenaamde banenafspraak. 

Als werkgevers deze aantallen niet halen, dan stelt de regering een quotum in. 

Wij ondersteunen je graag bij het aanbieden van een passende werkplek 

voor deze groep werkzoekenden.

* Zie achterzijde van deze folder.

volg ons!



Onze innovatieve vision producten vragen om 

gekwalificeerde mensen. Het WerkgeversServicepunt 

West-Brabant zorgt voor aanlevering van dergelijke 

kandidaten, juiste informatie omtrent voorzieningen en 

regelt deze in no-time. Kortom: een win-winsituatie voor 

hen, ons en onze nieuwe medewerkers.

Ilse Raaijmakers, Q.I. Press Controls, 

Oosterhout

We kunnen nog zoveel 
vertellen over de mensen, 
het matchen, de voordelen, 
enzovoort, maar het bewijs 
dat samenwerken met het 
WSP West-Brabant écht werkt 
moet uit de praktijk komen. 
Van je collega-ondernemers 
dus…

www.wspwestbrabant.nl

Het WerkgeversServicepunt is voor Rüttchen Automotive 

B.V. een echte business partner. De contactpersoon kent onze 

organisatie, denkt actief mee en brengt zo vraag en aanbod op 

constructieve wijze bij elkaar. De samenwerking kenmerkt zich 

door een praktische, no-nonsense aanpak.

Marjorie van Son, Rüttchen Automotive B.V., 

Breda

Voor mij persoonlijk is het WerkgeversServicepunt 

een grote opluchting! Ze nemen veel werk uit 

handen, werk dat ik voorheen allemaal zelf moest 

doen. Daarnaast heb ik één vast aanspreekpunt, 

die onze winkel goed kent en precies begrijpt dat 

iedere kandidaat weer op een andere werkplek tot 

bloei kan komen.

Luciëlle van Okkenburg, Intratuin Halsteren

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant 

functioneert wat ons betreft boven verwachting.

Adviseurs die met je meedenken en naar je 

luisteren. In ons geval steeds komend met een

passende oplossing. Wat ons betreft zeker 

voor herhaling vatbaar!

Ina Dekker, Euro Events B.V.,

Rijsbergen

Wij hadden een enorme nood aan goede 

medewerkers, tegelijkertijd zitten er veel mensen 

thuis. Fijn dat we door deze samenwerking 

mensen naar een mooi beroep in de logistiek 

kunnen begeleiden.

Bas Fraanje, DSV Global Transport

 and Logistics, Moerdijk


