
Investeer samen met Werk in Zicht in vakmensen. 
Vakmensen nodig? 

www.werkinzicht.nl



Eén aanspreekpunt  
voor werkgevers. 

Zo kunnen wij samen investeren:

Je bent een werkgever met sociale en financiële ambities. Je zoekt een manier  

om jouw personeelsbestand op peil te houden in tijden van krapte. Voor nu en 

voor in de toekomst. Je weet dat er allerlei mogelijke regelingen zijn om je  

hierbij te ondersteunen. Toch is dit ingewikkeld en kost het tijd. 

Daarvoor biedt Werk in Zicht een oplossing. Wij zijn het samenwerkingsverband 

tussen alle gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de provincie Groningen  

en Noord-Drenthe. Via Werk in Zicht heb je één contactpersoon voor al  

deze partijen. Wij kennen alle mogelijke regelingen en investeren  

graag, samen met jou, in vakmensen. 

Werving en selectie  
  Door de samenwerking hebben wij inzicht in alle werkzoekende inwoners van 

ons gebied. Dit zijn mensen die nog maar net werk zoeken, maar ook inwoners 

die al langere tijd aan de zijlijn staan. 

  

  Via online kanalen kunnen wij de werving voor jouw beroep activeren.  

Dit doen wij bijvoorbeeld via het platform Kansrijk Beroep: kansrijkberoep.nl 

   

  Wij organiseren samen met jou voorlichtingen en matchingsevents.  

Hierdoor kun je in korte tijd veel kandidaten zien en spreken. Hierbij kijken  

wij naar nieuwe methoden, die de effectiviteit van de ontmoeting vergroten.

Maatwerktrajecten  

  Vakmensen liggen niet meer voor het oprapen. Vaak hebben nieuwe  

medewerkers specifieke scholing nodig om bepaalde beroepen te kunnen 

uitoefenen. Daarom gaan we samen met jou aan de slag om scholing te 

ontwikkelen. Dit kan binnen je eigen bedrijf, maar ook bij een opleider.  

Voor deze maatwerktrajecten is soms ook financiële ondersteuning  

mogelijk om de kosten (deels) mee te dekken.

Proefplaatsing 

  Wil je iemand aannemen, maar eerst goed weten wat zijn of haar talenten  

en competenties zijn? Wil je weten of diegene goed past binnen het bedrijf?  

Dat kan via een proefplaatsing. Iemand komt dan eerst tijdelijk bij je aan  

het werk met behoud van uitkering. Voorwaarde is dat je de intentie hebt 

diegene aan te nemen.

Jobcoaching 
  Neem je iemand aan die extra begeleiding nodig heeft, dan kan er een 

jobcoach ingeschakeld worden. Deze coach komt regelmatig langs en is  

het aanspreekpunt voor de nieuwe werknemer. 

Afspraakbanen 

  Voor werkzoekenden met een arbeidshandicap zijn er speciale regelingen in 

het leven geroepen. Onder andere een no-risk polis, werkplekaanpassingen  

en loonkostensubsidie.
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Financiële regelingen & arrangementen 
  Er zijn verschillende financiële regelingen die je kunnen ondersteunen om 

jouw personeelsbestand voor nu en in de toekomst bestendig en gevarieerd 

te houden. Denk hierbij aan ondersteuning in maatwerktrajecten en loon-

kostensubsidies.

  Via Werk in Zicht maken we met jou als ondernemer één arrangement vanuit 

de hele regio. Werkzoekenden vanuit verschillende uitkeringen worden via 

één contactpersoon onder de aandacht gebracht. Daarnaast kun je bijvoor-

beeld een afspraak maken voor ondersteuning van het hele personeelsbeleid. 

We maken het hiermee eenvoudig voor jou als werkgever.

Bedrijfsscan 

  Weet je zelf niet precies wat het bedrijf nodig heeft om het personeel voor 

nu en in de toekomst bestendig te houden. Dan kan een adviseur een gratis 

bedrijfsscan afnemen. Hieruit volgt een analyse met inzicht en mogelijke 

oplossingen.  

Opdracht vervullen of detachering 
  Heb je een grote opdracht, waarbij je tijdelijk extra handen nodig hebt?  

Dan kunnen medewerkers van de sociale werkvoorziening wellicht delen van 

het werk overnemen. Dit kan binnen de locaties van het sociale werkbedrijf, 

maar ook via detachering. Dan gaat er een groep medewerkers tijdelijk  

bij jou aan de slag.

Ga samen met Werk in Zicht  
investeren in vakmensen!
Maak een afspraak met een Werk in Zicht-adviseur bij jou in de buurt 
met kennis over jouw branche. Ga naar www.werkinzicht.nl/contact  
en selecteer jouw Werk in Zicht-adviseur.
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Voorbeelden van gezamenlijk  
investeren met Werk in Zicht

1000-banenplan 

Het 1000-banenplan biedt voor werkgevers en opleiders 

uit de bouw, techniek en andere kansrijke sectoren  

allerlei mogelijkheden om opleidingen en maatwerk- 

trajecten te ontwikkelen en financieren. Bekijk het  

verhaal van Pieter de Boer via www.1000banenplan.nl

Afspraakbanen 

Iemand met een arbeidshandicap aannemen heeft  

vele voordelen. Hierdoor kan iemand zijn talent tot  

volle bloei laten komen. Bekijk hier het verhaal van 

Casper bij Frank BV: www.werkinzicht.nl/netjes

Scan mij

Scan mij

Één arrangement 

BIMair heeft een arrangement afgesproken met Werk  

in Zicht. Dit betekent dat zij een afspraak hebben voor  

de ondersteuning van het algehele personeelsbeleid. 

Denk aan onder andere werving en selectie, jobcoaching, 

werkplekaanpassing. Kijk hier voor meer info via  

www.werkinzicht.nl/werkgevers/een-arrangement

Scan mij

Mensen met een migratieachtergrond 

Werkzoekenden met een migratieachtergrond zijn vaak 

extra gemotiveerd. Ook bestaan er speciale regelingen 

om deze werkzoekenden sneller te laten integreren.    

Lees hier de goede ervaringen van Paul van Zand: 

https://bit.ly/2pNAEfl

Praktijkleren 

Werkzoekenden zonder een MBO 2 diploma kunnen  

in de praktijk laten zien wat ze kunnen en hier een  

officiële praktijkverklaring mee behalen. Gecertificeerde 

leerwerkbedrijven hebben profijt van deze praktijk-

krachten. Kijk voor meer informatie op:  

www.werkinzicht.nl/praktijkleren

Maatwerk samenwerking 

Een voorbeeld van een samenwerking op maat is de 

Baanborrel. Het is een informele manier van matchen  

en afspreken. Bekijk de video van de baanborrel: 

https://bit.ly/2JlIzrk Scan mij

Scan mij

Scan mij
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Meer informatie 

www.werkinzicht.nl  

Neem contact op met jouw  

Werk in Zicht-adviseur in de buurt.

Volg Werk in Zicht en mis niks. 
nl.linkedin.com/company/werk-in-zicht

Scan mij


