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VAN LAST NAAR LUST
WAT WORDT UW
SOCIAL RETURN?

Social return. Aannemers krijgen er
steeds vaker mee te maken. Hoe mooi
de gedachte erachter ook is, lastig
is die ook. Want hoe creëert u een
goede win-win-situatie? Werkplan
biedt uitkomst! Wij nemen van a tot z
uw social return opdracht uit handen.
En bezorgen een kandidaat mét
toegevoegde waarde in return.

Beens Groep heeft inmiddels kennis mogen
maken met de diensten van Werkplan. Daan,
uitvoerder: “Wij zijn eind 2016 gestart met het
omleggen van de rondweg in Aduard en de
onderbouw voor een nieuwe brug. Een groot
project.” Een percentage van de aanneemsom
diende aan social return besteed te worden.
“We stelden ons de vraag: hoe richt je dat nou
het beste in, zodat we er als bedrijf ook profijt
van kunnen hebben?”

“Als bedrijf probeer je er ook
voordeel uit te halen”
“Het is goed om iets te betekenen in de regio
waar je werkzaam bent. Maar je probeert er
als bedrijf ook voordeel uit te halen. Daar een
goede balans in te vinden, dat is het mooiste.”
Om die balans te vinden, schakelde Beens
Groep de hulp van Werkplan in. “We hebben
eerst gekeken naar wat voor iemand we het
beste konden inzetten en waar. Vervolgens
hebben we onze vraag bij Werkplan uitgezet.
Zij hebben een geschikte kandidaat, die
voldoet aan de eisen, gezocht en gevonden
en zenden deze nu uit. Ze hebben ons hierin
volledig ontzorgd. Ideaal!”

Werkplan ontzorgt
Werkplan kan complete social return
opdrachten uit handen nemen. Wij denken
met u mee over de ideale kandidaat en
zoeken een werknemer van toegevoegde
waarde, die voldoet aan alle eisen. Hij of zij
kan bij u in dienst of kunt u kiezen om de
nieuwe werknemer via ons uit te zenden. Het
voordeel van uitzenden is dat wij de juridisch
werkgever zijn. Wij verzorgen de uitbetaling
en alle andere verplichtingen die bij het
werkgeverschap horen. Een ander voordeel
is dat de werknemer zo lang kan blijven
werken als nodig is. Geen gedoe met losse
contracten dus. Dit betekent minder risico
voor de werkgever en meer zekerheid voor
de werknemer.

Over Werkplan
Werkplan is het uitzendbureau waar de
mens centraal staat. Met onze betrokken
werkwijze, expertise en jarenlange ervaring in
de branche vinden wij voor iedere werkgever
de juiste kracht, en andersom. Zo zorgen we
ervoor dat iedereen kan doen waar hij of zij
goed in is. En gelukkig van wordt.
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