
 

 

 
   

 
  

 onderdeel van  

 
Het Werkgeversservicepunt Delft is  
graag de verbindende schakel tussen 
werkzoekenden en u als werkgever. 
 
Ondernemen met je hart loont. Kansen 
bieden aan werknemers die nu nog aan 
de kant staan, kan immers kosten 
besparen. 
 

 

Op zoek naar personeel  
Zoekt u personeel met recente werkervaring 
opgedaan uit een vorige baan, vanuit een 
werkleertraject via het Werkleerbedrijf van Werkse! 
of bij een extern bedrijf, dan bent u bij het 
Werkgeversservicepunt (WSP) Delft aan het juiste 
adres.  
Het WSP heeft naast een breed regionaal aanbod 
van personeel ook de beschikking over een 
Toolbox. De inhoud van de Toolbox bestaat uit 
middelen ter ondersteuning aan de plaatsing van 
kandidaat-werknemers.  

 
Streepje voor in de markt  
Werkzoekenden die getraind zijn in een van de 
Werkse! bedrijfsonderdelen hebben een streepje 

voor in de markt. De kandidaat-werknemers 
investeren in zichzelf door aan de slag te gaan. Ze 
stellen zich open voor intensieve begeleiding, 
nieuwe werkwijzen en werken zo mee richting een 
baan op de reguliere arbeidsmarkt. 
  
Al of niet met diploma’s en/of certificaten vanuit het 
Werkleerbedrijf zullen kandidaat-werknemers zich 
bij u melden met de opgedane praktijkervaring, 
klaar om hun carrière verder zelfstandig voort te 
zetten. 

 
Invulling Participatiewet   
Werkgevers in Nederland maken zich steeds vaker 
hard voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ondernemen met je hart en het WSP 
helpt u gratis bij de start. Wij doen bijvoorbeeld de 
werving en selectie van personeel. Of we regelen 
financiële ondersteuning bij scholing en begeleiding 
en helpen werkgevers bij het invullen van de 
Banenafspraken. 
 
Mocht u geen ruimte hebben om invulling te geven 
aan de banenafspraak uit de Participatiewet, 
dan is wellicht het inzetten van onze diensten een 
goeie oplossing om toch aan de verplichtingen 
vanuit de Participatiewet te kunnen voldoen.  
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Werk uitbesteden  
Indien u als werkgever werk wilt uitbesteden, kan 
Werkse! daarvoor een goede partner zijn. Werkse! 
richt zich primair op het proces om werkzoekenden 
te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te 
overbruggen. Om het succes zo groot mogelijk te 
maken, doen we dit in een reële werksetting, zodat 
een kandidaat-werknemer na een traject een 
goede aansluiting kan maken met de reguliere 
arbeidsmarkt. 
 
Voor de continuïteit van het Werkleerbedrijf van 
Werkse! wordt het werk volgens gangbare 
marktprijzen uitgevoerd met minstens een 
vergelijkbare kwaliteit. Het Werkleerbedrijf bestaat 
uit verschillende bedrijfsonderdelen met daarbij 
behorende werksoorten. Zoals het woord 
Werkleerbedrijf al zegt, gaat het om werken en 
leren tegelijkertijd. De organisatie van het werk 
wordt zo ingericht, zodat er ruimte is om te leren. 
 

Dienstverlening Werkse!  
De dienstverlening die de verschillende 
bedrijfsonderdelen van het Werkleerbedrijf van 
Werkse! kan aanbieden vindt u in bijgaande 
leaflets. Heeft u specifieke vragen of wensen op 
het gebied van onze dienstverlening aarzel dan niet 
om dit met ons te bespreken. Dit kan rechtstreeks 
bij een van de Werkse! bedrijfsonderdelen of bij uw 
accountmanager van het WSP Delft. 
 

 
 

Contact 
 
Voor meer informatie over onze mogelijkheden, 
bel 015 215 14 00. En u kunt ook mailen naar 
info@werkse.nl of info@wspdelft.nl  
 
Contactgegevens van onze verschillende 
bedrijfsonderdelen vindt u op de bijgaande 
leaflets. 


