
HALLO WERKGEVER
WAT KAN HET WSP VOOR JE DOEN?

WSP REGIO AMERSFOORT
HELPT JE OOK GRAAG MET:
• Sociaal en inclusief ondernemen
• Anders organiseren taken
• Aanvraag subsidies 
• Advies over leerwerktrajecten
• Speedmeets en banenevents

Het WerkgeversServicepunt WSP is een  
samenwerkingsverband van gemeenten en UWV.

Nu ben jij aan zet: uit onze voorselectie 
kies jij één of meer gegadigden waar 
jij het meest in ziet en plan je met hulp 
van je WSP-adviseur een persoonlijk 
kennismakings- en sollicitatiegesprek.

4 KIES JE KANDIDAAT

3

Je WSP-adviseur zoekt in ons bestand van allerlei verschillende 
talenten naar gemotiveerde kandidaten. Na een zorgvuldige 
voorselectie van mogelijke gegadigden stelt hij/zij de beste 
kandidaten aan je voor.

WSP MAAKT VOORSELECTIE

Werkt voor iedereenregio Amersfoort

Werkgevers 
Servicepunt            

1
Kan jouw bedrijf of organisatie wel wat ver-
sterking gebruiken? En weet je niet waar je die 
moet zoeken? Neem dan eens contact op met 
het WSP regio Amersfoort. We helpen je graag 
bij het vinden & maken van de juiste match.

BEL MET HET WSP
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In een persoonlijk gesprek vertel je wat 
jullie organisatie doet. En wat voor hulp je 
nodig hebt. Jouw WSP-adviseur denkt met 
je mee en zoekt een passende oplossing.

LEG JE VRAGEN VOOR

6
De kandidaat gaat bij jullie aan de slag, zo nodig 
begeleid vanuit het WSP. Een win-win situatie: hij of 
zij heeft passend werk, jullie een gemotiveerde kracht 
erbij.

AAN HET WERK
7

Van harte gefeliciteerd, 
je bent nu een 
inclusieve werkgever 
met een warm hart. Dat 
mag je met gepaste 
trots verder vertellen, 
ook aan andere 
werkgevers. Dan kunnen 
we samen nóg meer 
mensen aan passend 
werk helpen.

VERTEL  
‘T VERDER

5
Is er een klik? Dan is het tijd om een  
maatwerk-match met de kandidaat te 
maken. Eventueel met een proefplaatsing, 
jobcoaching, loonkostensubsidie of een 
leerwerktraject. 

DE GOEDE MATCH!

EXTRA VERSTERKING:
IN 7 STAPPEN  
DE JUISTE PERSOON  
BIJ JOU AAN HET WERK

Stadsring 75
3811 HN Amersfoort
033 330 36 26
wspregio@amersfoort.nl
www.wspregioamersfoort.nl


