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Als werkgever wil je maar één ding: goed en 
gekwalificeerd personeel vinden én behouden.  
Als Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant 
denken we graag met je mee, en bieden we een 
duurzame oplossing voor jouw personeelsvraagstuk. 
Door middel van een uitgebreide, kosteloze 
bedrijfsanalyse kijken onze experts naar jouw 
organisatie: hoe kunnen we het werk intern 

anders beleggen om optimaal gebruik te maken 
van het talent binnen jouw organisatie? En als 
dat gebeurd is, waar vallen dan nog gaten in de 
personeelsbezetting? En welke van die taken 
kunnen uitgevoerd worden door mensen met 
een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt? 
Zo werken we samen door naar een duurzame 
oplossing voor jouw personeelstekort!

Personeel vinden en behouden lastig? Denk ook eens aan 
inclusief ondernemen! Inclusief werkgeverschap opent deuren, 
voor zowel jou als werkgever als voor alle werkzoekenden. 
Ben je benieuwd hoe je jouw organisatie inclusiever kunt 
maken om zo jouw personeelstekort op te lossen? Maak dan 
gebruik van de kosteloze inclusieve bedrijfsanalyse van het 
Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant.
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Contact
Neem gerust contact op met onze  
analisten in het district:  

Solange Camelia
Regio Noordoost Brabant
06 10 68 13 39
Solange.Camelia@uwv.nl 

Nicole Buijs
Regio Zuidoost Brabant 
06 25 11 05 88 
Nicole.buijs-01@uwv.nl

Mariska van Kastel
Regio Midden-Brabant
06 23 73 51 90
Mariska.vankastel@uwv.nl

Wat verwachten 
wij van jou? 
Om jouw organisatie te voorzien van een 
bedrijfsadvies, komt onze analist graag bij 
jouw organisatie op bezoek. Door middel van 
een interview met een leidinggevende en 
medewerkers worden de werkprocessen en 
taken in kaart gebracht. We spreken het liefst 
met iemand die op detailniveau kan vertellen 
wat er allemaal gedaan wordt op de afdeling. 
Ook is het voor de analist interessant om te 
weten welke werkzaamheden blijven liggen of 
juist meer aandacht verdienen. Zo’n interview 
kost maximaal anderhalf tot twee uur tijd.

Wat krijg je 
van ons?
Op basis van de input kan onze ervaren 
analist aan de slag. Je ontvangt vervolgens 
van ons een gedegen rapport met daarin 
aanbevelingen en een toepasbaar advies 
over hoe werkprocessen beter en inclusiever 
kunnen worden ingericht, zodat jouw organi- 
satie inclusiever én duurzamer de toekomst 
tegemoet gaat. De eindrapportage bespreken 
we met de opdrachtgever en het management 
binnen jouw organisatie. De doorlooptijd van 
een bedrijfsanalyse vanaf het interview tot de 
nabespreking is ongeveer vier tot acht weken. 

Als organisatie bepaal jij vervolgens zelf  
wat je wil doen met het adviesrapport.  
Het Werkgeversservicepunt Noordoost-
Brabant kan natuurlijk ondersteunen en 
adviseren bij de implementatie van het plan. 
De dienstverlening is geheel kosteloos. 

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Noordoost-
Brabant is hét aanspreekpunt voor vragen over 
personeel, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. 
Wij bieden kosteloos advies en ondersteuning 
voor werkgevers in de regio. Sociaal ondernemen 
zit in ons bloed: wij geloven in de talenten en 
mogelijkheden van mensen. 

Wil je meer weten over onze dienstverlening? 
Kijk op www.wspnoordoostbrabant.nl.

Over WSP Noordoost-Brabant 

tel:0610681339
mailto:Solange.Camelia%40uwv.nl?subject=
tel:0625110588 
mailto:Nicole.buijs-01%40uwv.nl?subject=
tel:0623735190
mailto:Mariska.vankastel%40uwv.nl?subject=

