Gemotiveerd personeel
dat zijn handen graag uit de mouwen steekt

Welke meerwaarde
heeft social return voor uw bedrijf?
Aan social return worden veel definities toegekend.
Wij hanteren de definitie van onze overheid:

“Social return’-afspraken hebben als doel een bijdrage te
leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt
als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.”

Detacheren
Detacheren is ons vak. We doen dat met
passie voor groei: groei voor uw organisatie en van de werkzoekende.
Werkreturn De Vallei gaat altijd voor een
win-winsituatie. Wij zorgen voor een baan
die goed bij een werkzoekende past. U
merkt dat doordat de nieuwe medewerker goed functioneert.

U zet zich maatschappelijk in voor uw medemens.
Het zorgt voor diversiteit in uw organisatie en
voor nieuwe inzichten.
U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van
uw medewerkers.
U krijgt toegang tot een nieuw netwerk.

Advies
Advies nodig bij social return en
participatie? Bij ons bent u aan het
juiste adres. Of het nu gaat om de
juiste invulling van uw social return
verplichting of om de uitvoering van
de participatiewet. Werkreturn De Vallei
maakt sociaal beleid binnen uw bedrijf tot
een succes.

Werving en Selectie
Zodra wij weten om welk type project het
gaat, maken wij functieomschrijvingen
en profielschetsen. Dan gaan wij
op zoek naar geschikte kandidaten.
Tijdens een sollicitatieprocedure letten
wij op competenties, vooropleiding,
werkervaring en privé-omstandigheden
van de kandidaat.

Coaching on the job &
Trainingen
Werkreturn De Vallei zet zich in voor de
ontwikkeling van de social returner. Wij
houden regelmatig voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken.
Heeft een social returner een specifieke
opleiding of cursus nodig? Wij geven uw
nieuwe werknemer(s) de begeleiding die
nodig is. Werknemers leren werknemersvaardigheden en werkmeesters leren hoe
ze met hun nieuwe werknemer om
moeten gaan.

Projectadministratie
Steeds vaker delen hoofdaannemers
hun social return-verplichtingen met
onderaannemers. De social return loopt
dan via verschillende kanalen. Monitoring en coördinatie zijn in zo‘n geval erg
belangrijk. Werkreturn De Vallei kan de
totale projectadministratie controleren.
Ook begeleiden we de onderaannemers,
zodat die voldoen aan de social return-eis
van de hoofdaannemer.

Wie haal ik in huis?
De doelgroep van social return heeft een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen die
al langer een WW-uitkering hebben.
Maar ook Wajongers, WWB’ers, Nuggers
(niet-uitkerings-gerechtigden) en andere
uitkeringsgerechtigden behoren tot de
doelgroep.

over ons
Werkreturn De Vallei is een organisatie die gespecialiseerd is
in het succesvol maken van ondernemingen door invulling
te geven aan social return en participatie. Dit doen wij door
persoonlijke aandacht te geven en maatwerk te leveren.
Natuurlijk mag u van ons verwachten dat we deskundig, integer
en oplossingsgericht zijn.

Missie
Wij zijn een organisatie met een eigen identiteit, een heldere
manier van werken, een persoonlijke benadering en respect voor
iedereen. Dit draagt bij aan een leefbare en prettige samenleving
waarin iedereen volwaardig kan functioneren.

onze belofte
Wij maken uw organisatie beter! Dat is een belofte die wij
doen. Onze focus is gericht op een soepele integratie van SROI
en participatie in uw bedrijf. Terwijl u onderneemt, ontzorgt
Werkreturn De Vallei u volledig op dit gebied.
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