Wat is het WerkgeversServicepunt Stichtse Vecht?
Het WerkgeversServicepunt (WGSP) Stichtse Vecht is een centraal aanspreekpunt voor werkgevers
en partners in de regio. Het WGSP bemiddelt bij de vraag naar tijdelijk, vast en flexibel personeel en
geeft informatie en advies over de arbeidsmarkt en over arbeidsmarktontwikkelingen. Ook informeert
en adviseert het WGSP over ambities, afspraken en doelstellingen op het gebied van Social Return.
Bijvoorbeeld door het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Het onderscheidende karakter van het WGSP Stichtse Vecht
Het onderscheidende karakter van het WGSP Stichtse Vecht is dat dit WGSP tot stand is gekomen in
samenspraak met een groep ondernemers. Zij maken deel uit van de Klankbordgroep. In de
bijeenkomsten van de Klankbordgroep praten de ondernemers mee over de concrete invulling van het
WGSP. Op deze wijze brengen we de concrete behoefte van ondernemers in kaart en geven wij de
mogelijkheid mee te denken en hun eigen netwerk te vergroten.

Het WGSP heeft als doel:
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen;
werkgevers helpen bij hun personeelsvraagstukken en personele behoefte.

Waarvoor kunnen werkgevers bij het WGSP terecht
werving en selectie;
jobcoaching;
hulp bij subsidieaanvragen;
ondersteuning bij Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
detachering;
werken met behoud van uitkering.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?
één aanspreekpunt;
vakkundige ondersteuning op maat;
advies over financiële compensatie;
aansluiting bij de behoefte aan flexibele inzet van personeel;

aansluiting bij de vraag van werkgevers naar invulling Social Return en Duurzaam
Ondernemen.

Samenwerkingspartners
Het WGSP is geen nieuwe onderneming, maar een samenwerkingsconstructie van gemeente Stichtse
Vecht en PAUW Bedrijven. Het WGSP werkt samen met onder andere:
WGSP Utrecht Midden;
het UWV;
uitzendorganisaties;
Economische Zaken;
brancheorganisaties;
het onderwijs.
Er zijn meer van deze WGSP’s in het land. Deze Servicepunten zorgen ervoor dat werkgevers in hun
eigen regio terecht kunnen voor arbeidsmarktvragen.

Werkgebied
Het werkterrein van het WGSP is op de eerste plaats de regio Stichtse Vecht. De arbeidsmarkt houdt
echter niet op bij de grens van de gemeente. Daarom werkt het WGSP ook samen met bedrijven en
andere WerkgeversServicepunten in de regio.

Contact
Bel het WGSP op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer (0346) 25 44 66. Na
17.30 worden telefoongesprekken doorgeschakeld naar een van de accountmanagers.
Stuur een e-mail naar wgsp@stichtsevecht.nl.

