
Samen werken
aan werk

Alles over inclusief ondernemen voor werkgevers. Wij hebben 
de kennis en de gemotiveerde mensen, u het werk. Durft u de 
stap te zetten?

Sociaal Inclusief
Ondernemen
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Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Onze dienstverlening voor u is ontzettend 
uitgebreid. Wij hebben een groot scala aan 
kandidaten die voor u aan de slag kunnen 
gaan. Zij hebben binnen Werkkracht al diverse 
trainingen doorlopen. Hierdoor gaan zij 
voorbereid de werkvloer op.  
 
U krijgt niet alleen een gemotiveerde 
medewerker, maar Werkkracht begeleidt u, 
de leidinggevende en de werknemer op de 
werkvloer. Een professionele jobcoach van 
Werkkracht gaat stap voor stap aan de slag 

zodat uw nieuwe werknemer binnen no-time 
zijn draai heeft gevonden. Dat niet alleen. 
Vaak vraag sociaal inclusief ondernemen ook 
wat van u. Schrik niet, het is juist ontzettend 
waardevol wat u kunt leren. Wij geven diverse 
trainingen voor u en uw leidinggevenden hoe 
ze op een goede manier mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
begeleiden. Met de (gratis) training Mentorwijs 
ontdekt u de kracht van mensen en hoe u op 
een juiste mnier kunt communiceren.  
Wat blijkt? Sociaal inclusief ondernemen 
heeft vaak een positief effect op uw bedrijf.

Wij zijn overtuigd van de kracht van werk voor mens en sameleving. 

Daarom willen wij mensen die de arbeidsmarkt moeilijk op eigen 

kracht kunnen betreden, helpen die stap te zetten. Wij hebben de 

kennis in huis om u als werkgever te ondersteunen en volledig te 

ontzorgen. U loopt weinig risico met een nieuwe werknemer via 

Werkkracht. Durft u de stap te zetten?

De kracht
van werk
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Laat uw bedrijf groeien
Voor ons is het belangrijk dat uw bedrijf blijft 
groeien, ook op het gebied van sociaal 
inclusief ondernemen. Als ondernemer levert 
u op deze manier een aantoonbare bijdrage 
aan het maatschappelijk vraagstuk. Opdracht-
gever en consumenten vragen steeds vaker 
naar organisaties die aantoonbaar inclusief 
ondernemen. Hoort u daar al bij?

Als u de stap durft te zetten zal Werkkracht en 
de Gemeente Ede u financieel ondersteunen. 
Wij vinden het belangrijk dat het voor u als 
werkgever aantrekkelijk is om aan de slag te 
gaan met onze kandidaten (mensen uit de 
Partcipatiewet). De gemeente Ede komt u tege-
moet met diverse subsidies en regelingen: ga 
gerust een gesprek aan met een medewerker 
van Werkkracht om te weten waar u voor in 
aanmerking komt. 

Dion eos et everit, ea conet, tem volore po-
ressi consequi delliciis miliquis intus velectae 

Subsidies en regeligen

• Loonkostensubsidie 

U krijgt een bijdrage voor het salaris.

• Loonkostenvoordeel 

U krijgt een bijdrage voor de kosten die u 

maakt voor loon en werknemerspremies. 

• Lage-inkomensvoordeel 

U kunt een tegemoetkoming krijgen als u 

iemand in dienst heeft met een laag loon.

• No-riskpolis 

Met deze polis betaalt het UWV het groot-

ste deel van het salaris als de werknemer 

ziek wordt

• Loondispensatie 

Bij medewerkers met een wajong-|uitke-

ring hoeft u niet het volledige cao-loon te 

betalen; het UWV vult aan. 
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Wervingsmogelijkheden
Wij als Werkkracht werken nauw samen met 
het Werkgevers Servicepunt (WSP) om op een 
efficiënte manier uw team compleet te maken. 
Via het WSP werft u kosteloos nieuwe werk-
nemers. Zij ondersteunen en adviseren u bij 
de werving en selectie van nieuw personeel. 
Ook is het mogelijk om leerwerktrajecten op te 
starten in samenwerking met het 
Leerwerkloket in de regio.

Twijfelt u of u iemand aan wilt nemen? Dan 
kunt u een proefplaatsing aanvragen. U hoeft 
in deze periode geen salaris te betalen. Zo 
weet u echt of het klinkt en kunt u met ver-
trouwen een dienstverband aangaan. 

Zet de eerste stap
Wilt u informeren of kijken naar uw 
mogelijkheden? Neem dan contact op met het 
Werkgevers Servicepunt via info@wsp-rfv.nl 
of bel naar 0800 66 88 666. 

U kunt uw wensen met hen bespreken en het 
gesprek aangaan om te kijken naar eventuele 
goede matches. Vanaf daar nemen het WSP en 
Werkkracht u stap voor stap mee naar een 
efficiënte en duurzame plaatsing van uw 
nieuwe werknemer. 

Uitdagen in ondernemen
Wij als Werkkracht blijven u uitdagen in het ondernemerschap. Heeft u namelijk ooit nage-
dacht over het creëren van nieuwe functies? Of op een innovatieve manier sociaal onderne-
men? Bij Werkkracht dagen wij u uit om op een andere manier te denken. 

Via onze website bieden wij diverse gratis artikelen, stappenplannen en whitepapers aan. Denk 
aan een whitepaper over functiecreatie of Open Hiring. Ontdek ook het sociaal ondernemen en 
waarom dat een win-win situatie is. Ga naar www.werkkracht.nl voor alle artikelen. 

Dit is een uitgave van Werkkracht

Postadres 
Postbus 8016 
6710 AA Ede

Bezoekadres
Molenstraat 80F
6711AW Ede

088 00 76 111
info@werkkracht.nl
werkkracht.nl
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