
...voor het vinden van 

gemotiveerde vaste, 

tijdelijke of gedetacheerde 

medewerkers 

in de regio Rivierenland

Nog een vraag? 

Bel 088 9375 000 of stuur een e-mail naar een van onze account-

managers via werkgevers@werkzaakrivierenland.nl 

Maak een afspraak 

Bel 088 9375 000 en vraag naar een accountmanager in uw regio 

• Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel

• Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal

• Buren, Culemborg en Geldermalsen

Meer informatie?

Kijk op onze website www.werkzaakrivierenland.nl 

Op de hoogte blijven? 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 

www.werkzaakrivierenland.nl/nieuwsbrief 

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in 

de regio Rivierenland. In een netwerk van organisaties werkt 

Werkzaak Rivierenland samen om de arbeidsmarktregio optimaal 

te bedienen. Vanuit de visie: talent werkt voor Rivierenland.

Werkzaak Rivierenland werkt samen met:

Postadres

Postbus 321

4190 CH Geldermalsen

Telefoon

088 9375 000 

E-mail

info@werkzaakrivierenland.nl

Internet

www.werkzaakrivierenland.nl



Werkzaak Rivierenland 

zoekt voor u in de regio 

naar medewerkers die 

naadloos passen binnen 

uw bedrijf of organisatie.

 

Onze accountmanagers

• zijn meesters in het matchen  

 van vraag en aanbod. Omdat  

 ze weten om wie het gaat

• zijn specialisten in wet- en

 regelgeving

• kennen de voordelen,  

 mogelijkheden en ins en outs  

 van de Participatiewet

• nemen werkgevers werk 

 uit handen

• zijn met hart en ziel 

 betrokken

Omgekeerd helpt Werkzaak werk-

zoekenden in de regio die moeite 

hebben bij het vinden van werk?

Werkzaak Rivierenland werkt met 

hart en ziel aan het realiseren van 

de doelstellingen van de Participa-

tiewet. Zodat ook minder kans-

rijke werkzoekenden aan de slag 

kunnen.

 

We zetten ons in voor werkgevers 

die goed werkgeverschap vorm 

willen geven.

Kansen voor...
 

• werving en selectie

• detacheren

• werk uitbesteden 

• advies en informatie

Talent werkt 
voor Rivierenland

Talent werkt 

voor Rivierenland

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de 

regio Rivierenland. In een netwerk van organisaties werkt Werkzaak 

Rivierenland samen om de arbeidsmarktregio optimaal te bedienen. 

Vanuit de visie: talent werkt voor Rivierenland.

Feiten over Werkzaak

• De grootste database van werkzoekenden in de regio met een   

 middelbare of lagere beroepsopleiding en/of speciale capaciteiten

• Financiële ondersteuning voor werkgevers

• Kennis over wet- en regelgeving 

• Kosteloos advies en begeleiding

• Training en begeleiding voor leidinggevenden

• Experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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Werkzaak Rivierenland 

gelooft erin dat talent 

werkt voor Rivierenland. 

En dus voor u als werk-

gever.

Ondernemers die open staan voor 

mensen, maar zeker ook voor 

kansen. U wordt genoeg bestookt 

met regels en wetgeving, maar 

wat werkelijk voor u telt is; hoe 

pakt het uit in de praktijk? 

Daarom vindt u op onze website 

aansprekende voorbeelden uit 

verschillende branches in de regio 

Rivierenland.

Werkzaak Rivierenland 

neemt letterlijk werk 

uit handen

Werkzaak Rivierenland 

levert maatwerk-

oplossingen

Ons aanbod is maatwerk 

1 Werving en selectie van vaste 

 of tijdelijke werknemers.

2 Detachering van groepen of  

 individuele medewerkers voor  

 kortere en langere periodes 

 of seizoenswerk.

3 Uitbesteden van werk.  

 Werkzaak Rivierenland neemt  

 letterlijk het werk uit handen  

 en klaart de klus.

4 Persoonlijk advies voor het  

 meest effectieve en   

 (kosten)efficiënte werkproces.

Onze voornaamste 
branches

• Agrarisch

• Zakelijke dienstverlening

• Horeca

• Transport & logistiek

• Techniek & bouw

• Overheid

• Profit & non-profit

• (Maak)industrie

De voordelen van Werkzaak

• Werving en selectie zijn kosteloos.

• Een eerste gesprek zet voor u alle kansen en voordelen op een rij.

• Eén vaste accountmanager als aanspreekpunt.

• We geven uitleg over wet- en regelgeving en de financiële voordelen.

• We doen een maatwerkvoorstel op basis van uw behoefte en wensen.

• Directe beschikbaarheid van de juiste medewerkers.

• Extra gemotiveerde medewerkers. 

• We ondersteunen bij het aanvragen van subsidies.

• We zorgen voor training en begeleiding van leidinggevenden.

• Bij knelpunten komen we met alternatieven.

• We geven niet op tot we samen de juiste oplossing hebben gevonden!

Flex & Zeker

Stichting Flex & Zeker is als 

uitzendbureau opgericht door 

Werkzaak Rivierenland met als 

doel om samen met medewer-

kers, die een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben, te voorzien 

in de flexibiliteitsbehoefte van 

werkgevers.

Speciaal Facilitair 

Speciaal Facilitair is het schoon-

maakbedrijf van Werkzaak 

Rivierenland. Binnen Speciaal 

Facilitair wordt aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt 

een werkplek geboden.
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U vraagt en wij bieden

• Snel een of meer geschikte

 kandidaten uit de regio

• Vaste, tijdelijke of 

 gedetacheerde medewerkers

• Betrokken en gemotiveerde

 medewerkers

• Kennis over gunstige

 regelingen en subsidies

• Kosteloos advies en informatie

• Meedenkend en meewerkend

 HR support

• Ondersteuning voor, 

 tijdens en na het proces van  

 werving en selectie

• Een goede reputatie en

 toegang tot business door

 maatschappelijk verantwoord

 te ondernemen

Zo werkt het

1 Allereerst leren we elkaar en uw vraag goed kennen. 

 Pas dan werkt het.

2 We zetten alle opties op een rij. 

 Dan weten we wat werkt.

3 We stellen u een (of meer) gemotiveerde medewerkers voor. 

 De beste match werkt het beste. 

4 We bepalen welke ondersteuning we nog meer kunnen bieden. 

 Zo werkt het voor uw hele bedrijf.

5 We zorgen dat aan alle wetten en regels is voldaan. 

 Dat werkt probleemloos.

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) hoort bij elk 

modern bedrijf. Bij het verkrijgen 

van nieuwe overheidsopdrachten 

en -projecten wordt het een 

voorwaarde. 

Leveranciers moeten bewijzen dat 

ze maatschappelijk verantwoord 

werken. Door MVO krijgen ze een 

voorsprong bij opdrachten van de 

overheid. Bijvoorbeeld door het 

aannemen van medewerkers met 

minder kansen op de arbeidsmarkt. 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zorgt naast goed en 

aantrekkelijk werkgeverschap ook 

voor een goede reputatie. 

Een goede reputatie schept 

vertrouwen en is noodzakelijk 

voor het realiseren van business. 

Maatschappelijk verantwoord

MVO door medewerkers 

van Werkzaak 

Rivierenland

Werkzoekenden die 

minder kansrijk zijn op 

de arbeidsmarkt zijn 

extra gemotiveerd
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