
Voor advies, vragen en informatie 
over personeel, arbeidsmarkt, 

regelgeving, subsidies en meer.  

Hét aanspreekpunt  
voor werkgevers in  

West-Brabant



WerkgeversServicepunt West-Brabant

Samen werken aan de arbeidsmarkt van 
vandaag én morgen
De arbeidsmarkt is in korte tijd sterk veranderd. 

Het ene bedrijf moet activiteiten beperken of 

staken, het andere heeft juist meer werk dan ooit. 

WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant laat 

werkgevers kansen zien én benutten. 

Met elkaar spelen we goed en snel in op vraagstukken  

en ontwikkelingen die spelen in onze arbeidsmarktregio. 

Ons doel daarbij is helder: we ontzorgen jou als 

werkgever zo goed mogelijk. Dat doen we kosteloos, 

van uitgebreid advies tot en met de daadwerkelijke 

uitvoering. Tegelijkertijd maken we de weg naar werk vrij 

voor nóg meer mensen in West-Brabant. Zo werken we 

schouder aan schouder aan de arbeidsmarkt van vandaag 

en morgen.

Het gemak van één loket
Zoek je personeel? Wil je weten welke steun  

je kunt krijgen tijdens de coronacrisis en daarna?  

Heb je behoefte aan inzicht in mogelijke subsidies?  

De werkgeversadviseurs van WSP West-Brabant helpen je 

graag op weg. We bieden werkgevers het gemak van één 

centraal loket: één aanspreekpunt voor al je vragen en 

ideeën over de arbeidsmarktregio. Als geen ander kennen 

we de ontwikkelingen 

in West-Brabant, begrijpen we de 

markt waarin je opereert en hebben 

we nauw contact met andere 

werkgevers én werkzoekenden. 

Daardoor geven we je niet 

alleen antwoord op vragen, 

maar brengen we je ook snel 

in contact met interessante 

kandidaten die precies bij jouw 

organisatie passen.





Van werk naar werk 

Ontdek het 
Mobiliteitscentrum
Het Mobiliteitscentrum van WSP West-Brabant 

verbindt werkgevers. Wij helpen je om personeel van 

werk naar werk te begeleiden. Dat is van groot belang 

in deze turbulente tijd waarin sommige organisaties 

veel minder werk hebben en andere bedrijven juist 

staan te springen om extra personeel. Samen met jou 

zorgen we ervoor dat – zowel tijdens de coronacrisis 

als daarna – werknemers in West-Brabant hun werk  

en inkomen behouden en je organisatie  

optimaal blijft presteren.

Het Mobiliteitscentrum brengt werkgevers met elkaar 

in contact en helpt hen kansen te zien en krachten te 

bundelen. Zo ondersteunen we je bijvoorbeeld bij 

het (uit)lenen van personeel en adviseren we 

proactief over een soepele overstap van 

werk naar werk. Bij het mogelijk  maken 

van matches staan de vaardigheden, 

capaciteiten en interesses van 

mensen centraal. Waar nodig 

zoeken we de samenwerking 

op met opleiders, om de 

overstap naar een andere 

branche of werkgever 

makkelijker te maken. 

Nieuwsgierig naar de  

mogelijkheden voor jouw organisatie? Ga naar  

www.wspwestbrabant.nl/mobiliteitscentrum  

of scan de QR-code.

“Ik had minder werk voor mijn personeel en was 
blij dat het Mobiliteitscentrum mijn mensen 
tijdelijk naar ander werk kon begeleiden. Zo 
behouden zij hun inkomsten en worden bij mij de 
kosten gedrukt”



Online platform

West-Brabant 
werkt door!
West-Brabant werkt door is hét 
online platform naar werk en 
onderwijs in onze regio. Hier krijg 
je als werkgever direct toegang tot 
het grootste werkzoekendenbestand 
van West-Brabant. Je ziet in één 
oogopslag de profielen van kandidaten 
met hun motivatie, competenties en  
de match met jouw sector.  Via de  
Meet & Match-module kunnen  potentiële 
kandidaten ook hun interesse aangeven in jou 
als werkgever.

Door middel van een simpele registratie profileer  

je je als werkgever op West-Brabant werkt door.  

Wekelijks ontvang je een overzicht van geïnteresseerde 

kandidaten. Zie je één of meerdere matches die precies 

bij jouw organisatie passen,  dan ondersteunt het WSP 

West-Brabant bij het tot stand brengen van de match! 

Het doel van West-Brabant werkt door is helder: van 

een digitale ontmoeting naar een sprankelende offline 

kennismaking en  

uiteindelijk een tevreden 

werkgever én werknemer! 

“Dankzij de 
Meet&Match-module  
kwam ik in contact met talentvolle medewerkers 
in West-Brabant.”

Meer weten of direct aanmelden?  
Ga naar www.westbrabantwerktdoor.nl  
of scan de QR-code.



Meer informatie?

Advies, inspiratie en 
antwoord op uw vragen
Wil je meer weten over de dienstverlening van het  

WSP West-Brabant, heb je een personeelsvraag of behoefte aan 

arbeidsmarktinformatie? Ben je benieuwd wat er mogelijk is aan 

regelingen en subsidies? Onze werkgeversadviseurs helpen je graag  

op weg. Ga naar www.wspwestbrabant.nl of bel ons op 0800-0616.  

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 

9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

WSP West-Brabant is een samenwerkingsverband van  

14 gemeenten, UWV en Sociale Werkbedrijven MidZuid, 

WVS en ATEA-groep.

volg ons!

      0800 06 16  |       www.wspwestbrabant.nl


