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Ontdek de kracht  
van social return
Werkreturn helpt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het 
werk door middel van Social Return on 
Investment (SROI). Ook kunnen wij SROI 
verplichtingen of behoeften invullen binnen 
uw organisatie.

Er is al sprake van Social Return indien 
iemand langer dan drie maanden 
zonder baan zit. Bijvoorbeeld doordat 
een contract niet is verlengd, door een 
faillissement of doordat iemand om andere 
redenen thuis zit zonder werk.

Werkreturn bezit een enthousiast team van 
recruiters, dat graag voor uw organisatie 
aan de slag gaat. Detacheren is ons vak! DETACHERING

Ons detacheringsbeleid is 
gericht op het succesvol 
detacheren van gemotiveerd 
personeel. Wij bieden:

 ✔ Persoonlijke begeleiding 
tijdens de gehele  
detacheringsperiode

 ✔ Een vast contactpersoon 
voor vragen en onder
steuning

 ✔ De kandidaat de moge
lijkheid om voor langere 
tijd bij u in dienst te  
treden, na de proef
periode

JOB COACHING
Onze service stopt niet bij 
het detacheren. Wij verzor
gen ook de job coaching 
voor de kandidaten terwijl ze 
aan het werk zijn. Kandida
ten krijgen:

 ✔ Een eigen jobcoach dat 
aanspreekpunt is voor 
de kandidaat

 ✔ Begeleiding op locatie, 
onze job coaches komen 
wekelijks op bezoek

 ✔ Een intensieve voor
bereiding voor hun 
verdere loopbaan

“De begeleiding die ik 
vanuit Werkreturn krijg 
is erg fijn: zij hebben 
werk gevonden dat bij 
mijn ervaring past en ik 
kan alle vragen stellen 
die ik heb.”

Dozvan
klerenmaker

Wilt u ook uw social  
return verplichting in  

laten vullen? 

Onze recruiters 
gaan graag voor u  

aan de slag!

RECRUITMENT
Onze recruiters werven en 
selecteren geschikte kan
didaten voor onze uiteen
lopende vacatures. Zij:

 ✔ Verzorgen de volledige 
werving en selectie na
mens uw organisatie

 ✔ Beheren een grote vaca
turebank waar wekelijks 
nieuwe vacatures op 
komen te staan

 ✔ Benaderen kandidaten 
op een persoonlijke 
manier 
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