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Soorten overeenkomsten
Wij zoeken uit ons bestand van werkzoekenden altijd 

naar de beste kandidaat en de meest passende 

mogelijkheid voor uw onderneming. Onze adviseurs 

lichten de opties graag toe:

•  Regulier dienstverband 

• Werkgeversconstructie

• Payrolling

• (Groeps)detachering

• Stage/leerwerkplek

• Proefplaatsing

Doelgroep
Onze doelgroep is veel diverser dan mensen in eerste 

instantie denken. Werk.Kom bemiddelt mensen met 

en zonder een uitkering van de gemeente. Het kan 

uw buurman zijn die door tegenslag in de bijstand 

terechtkwam of de kennis die een eigen bedrijf had 

dat door de crisis failliet ging. Misschien is het een 

statushouder (ex-asielzoeker), een afgestudeerde 

zonder werk, een 50+-er of een medewerker met een 

indicatie voor de sociale werkvoorziening  

(Wsw-indicatie) in dienst van Risse Groep.

Twitter: @Werk_Kom
Volg ons ook op LinkedIn!

Maak werk van 
sociaal ondernemen!
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Maak werk van sociaal ondernemen!  
Wilt u talent een toekomst bieden? Werk.Kom 

bemiddelt mensen met én zonder afstand tot de 

arbeidsmarkt naar werk. Met uw en onze steun 

groeien zij uit tot de beste versie van zichzelf. 

Maak werk van sociaal ondernemen! 

Dankzij onze aanpak kost sociaal ondernemen u niet 

veel extra tijd. Werk.Kom neemt daarbij eventuele 

drempels voor u weg. U en de kandidaat worden op 

maat begeleid door een consulent.

Eén loket
Werk.Kom biedt u sinds 2013 één regionaal loket voor 
mens en arbeid. Sinds 2016 is Werk.Kom ook uw link naar 
het Werkgeversservicepunt (WSP).

Wilt u talent een toekomst bieden?
Wij leren u graag kennen. Zo neemt u contact met ons op: 

Risseweg 8, 6004 RM Weert 

Marco Vink:  
T: 06-42314096   E: mvink@werkpuntkom.nl

Kim Hendriks:  
T: 06-43844287   E: khendriks@werkpuntkom.nl

Twitter: @Werk_Kom   LinkedIn: Werk.Kom

• 

•  Werkcoach/jobcoach: zowel u als de kandidaat 

wordt door ons op maat begeleid

• Inzet van een werkgeversconstructie of detachering

• Eventuele inzet van (financiële) instrumenten, zoals 

loonkostensubsidie

• Wij bieden u service op maat

• Mogelijkheid tot proefplaatsing, stage of leerwerkplek

‘Ken je klanten’
Wij kennen onze klanten écht, dat is onze grootste 

kracht. Samen gaan we op zoek naar úw behoefte.  

Dit heeft al in meer dan 600 gevallen tot succes 

geleid. De kandidaten kennen we uit diverse 

trainingen en worden gemonitord in de praktijk. En 

dat werkt! Wij brengen een duurzame match tot stand 

door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Bovendien kennen we de gemeenten, de regels en de 

mogelijkheden. Ook voor u als werkgever zetten we 

deze kennis graag in! 

De voordelen 
Werken met Werk.Kom biedt u een aantal extra voordelen: 
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Gemotiveerde statushouders (ex-vluchtelingen met een 

verblijfsstatus) staan te popelen om aan het werk te 

gaan! Misschien wel in úw bedrijf. Wilt u als ondernemer 

kansen bieden aan statushouders? Dankzij een succesvol 

project van de gemeenten Weert en Nederweert vinden 

dit jaar meer dan honderd statushouders hun plek in 

het regionale bedrijfsleven. Ook ú kunt deze actuele 

vorm van sociaal ondernemen inzetten. Maatwerk en 

intensieve begeleiding staan daarbij centraal. Bent u op 

zoek naar gemotiveerde medewerkers die uw bedrijf 

verrijken? Verzorg dan eens vrijblijvend een rondleiding 

of stel een werkervaringsplek beschikbaar en maak zo 

kennis met deze doelgroep. 

Integrale aanpak
In december 2016 startte bij Werk.Kom het project 

Arbeidsgewenning en Taalondersteuning voor 

statushouders. Het project onderscheidt zich door 

de integrale en duale aanpak. Statushouders volgen 

(praktische) taallessen en gaan tegelijk zo snel mogelijk in 

de praktijk aan de slag. Zo maken ze meteen kennis met 

de werkcultuur in Nederland en de taal op de werkvloer.

Statushouders willen graag 

bij u aan de slag!
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Risseweg 8, 6004 RM Weert 

Marco Vink:  
T: 06-42314096   E: mvink@werkpuntkom.nl

Kim Hendriks:  
T: 06-43844287   E: khendriks@werkpuntkom.nl

Twitter: @Werk_Kom   LinkedIn: Werk.Kom

Maatwerk
Inmiddels is een groot deel van de statushouders die 
instroomden bemiddeld naar een betaalde baan, 
proefplaatsing of werkervaringsplek. Er wordt zoveel 
mogelijk maatwerk geleverd. Zo is een Syrische jongen die 
ervan droomt om kapper te worden aan de slag gegaan 
op een werkervaringsplek bij een kapper in Eindhoven. 
Statushouders vinden werk in allerlei sectoren: horeca, 
techniek, boekhouding, logistiek etc. Zo zit er ook een 
tandarts en nierspecialist tussen. De statushouders hebben 
een paar dingen met elkaar gemeen: ze zijn leergierig, 
enthousiast en dankbaar en willen heel graag een plek 
verwerven in onze maatschappij. 

‘Ontzorgd’
Als u kansen biedt aan deze doelgroep, wordt u als 

werkgever zoveel mogelijk ontzorgd. Werk.Kom blijft 

voortdurend betrokken bij u en de kandidaat. Gedurende 

het traject krijgt de statushouder ondersteuning van een 

taalcoach en een consulent. De taalcoach kan ook bij u op 

locatie worden ingezet om bijvoorbeeld veiligheidsregels te 

vertalen of om te helpen integreren op de werkplek. Gaat u 

de uitdaging aan, dan kunt u laagdrempelig beginnen met 

een rondleiding in uw bedrijf of een werkervaringsplek. 

De ervaring leert dat statushouders snel hun draai vinden. 

Ook in uw bedrijf! 

Neem contact op met Werk.Kom


