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Maatschappelijk verantwoord

Werkom helpt bedrijven om op een maatschappelijk 

verantwoorde manier te ondernemen. Om mensen én  

bedrijven een extra steuntje in de rug te geven. 

Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Participatie

Social Return on Investment (SROI) is een kans voor bedrijven om concreet 

invulling te geven aan de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Wanneer een opdracht vanuit een overheidsinstantie gegund is met SROI, 

dan kan het aannemen van een uitkeringsgerechtigde medewerker in 

de meeste gevallen bijdragen aan het voldoen van de SROI. Werkom is 

partner in het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland. Wij bieden 

ondersteuning bij arbeidsbemiddeling en geven advies over de inzet van 

werkgeversinstrumenten en subsidies. Bezoek voor meer informatie: 

www.wspzaanstreek-waterland.nl, of stuur een e-mail via info@wspzw.nl.

Sociaal inkopen

Ook wanneer er niet direct een openstaande 

vacature beschikbaar is, biedt Werkom mogelijkheden om aan 

de SROI te voldoen. Je kunt bijvoorbeeld werk aan Werkom uitbesteden, of 

gebruikmaken van één van onze producten of diensten. Dit telt in de meeste 

gevallen ook mee voor de SROI-verplichting. In deze brochure lees je meer 

over de verschillende diensten en producten die Werkom te bieden heeft. 

Meer informatie? Neem contact op met:

Strategisch Adviseur Sylvia Dekker, (06) 4895 6565, SylviaDekker@werkom.nl.

Geen SROI? Geen probleem!

Wij staan open voor alle maatschappelijk betrokken ondernemers. Door 

opleidingen, training en begeleiding bieden wij onze medewerkers een grotere 

kans op een reguliere baan. Inclusieve ondernemers kiezen voor Werkom! 

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op via:

Jeroen Elzinga, (06) 4241 6163, JeroenElzinga@werkom.nl.
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Business Post en Printing

Business Post & Printing is een grafisch postbedrijf met  

meer dan 35 jaar ervaring. Zakelijke post verzenden? 

Kies voor Business Post & Printing!

 

• Regionaal voordeel oplopend tot wel 39 cent per stuk

• Snelle bezorging, regionaal doorgaans binnen 24 uur

• Geen aanleveringseisen

• Haal- en brengservice incl. postverwerking

• Opties voor eenmalige mailingen

• Grafisch ontwerp en drukwerk

• Printen, inbinden, lamineren, frankeren

• SBB erkend werkleerbedrijf

Interesse of meer info? Neem vrijblijvend contact op via:

Post: Richard Steijger, (06) 2129 6385, richardsteijger@werkom.nl.

Printing: Peter Sloterdijk, (06) 3439 9583, petersloterdijk@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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Werkom Groen

Werkom Groen is specialist in groenonderhoud en verzorgt 

het groen in diverse gemeenten. Wij beschikken over een 

eigen technische dienst met goed uitgeruste servicewagens en 

gespecialiseerd materiaal.

•  Onderhoud van plantsoenen, parken en andere groenvoorzieningen 

• Gladheidsbestrijding

• Graffiti inventarisatie

• Sloop- en opbouwwerk

• Interieurbeplanting

• SBB erkend werkleerbedrijf

Werkom Groen is lid van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 

(VHG). Wij zijn in het trotse bezit van het Groenkeur-certificaat.

 

Interesse of meer info? Neem vrijblijvend contact op via:

Ricardo Munnik, (06) 2784 3971, RicardoMunnik@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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Werkom Elektromontage

Werkom Elektromontage is gespecialiseerd in assemblage- en 

montagewerk op elektrotechnisch gebied. Wij hebben jarenlange 

ervaring en leveren producten en halffabricaten aan gerenom-

meerde opdrachtgevers.

• Kabelconfectie en kabelassemblage

•  Panelenbouw: assembleren, boren, tappen, poppen, monteren, coderen 

en testen van panelen voor beveiliging, besturing en/of signalering

• Verlichtingsmontage

• Eenvoudige mechanische en/of pneumatische montagewerkzaamheden

• SBB erkend werkleerbedrijf

Wij zijn Kenteq-gecertificeerd en beschikken over een professionele productie-

omgeving. Je kunt opdrachten aan ons uitbesteden, of via (groeps-) detachering 

op een eigen locatie laten uitvoeren door onze getalenteerde medewerkers. 

Interesse of meer info? Neem vrijblijvend contact op via:

Bea Barsingerhorn, (06) 4204 7358, BeaBarsingerhorn@werkom.nl.

Jeroen Elzinga, (06) 4241 6163, JeroenElzinga@werkom.nl.
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Werkom Schoonmaak

Méér dan schoon! Onder leiding van professionele 

werkbegeleiders maakt onze gemotiveerde schoonmaakploeg 

iedere locatie weer blinkend schoon.

•  Schoonmaak van school, gemeentehuis en bedrijfs-, woon-, sport- of 

kinderopvanglocatie

• Op maat gemaakt schoonmaakschema

• Getrainde schoonmakers en een vaardige ploeg 

•  Professionele begeleiding op de werkvloer en borging van de kwaliteit

•  Specialist in interieur- en dieptereiniging, vloeronderhoud en glasbewassing

•  Zichtbaar tijdens kantooruren en niet in de avond uren, dit bespaart op 

elektriciteits- en verwarmingskosten

•  Chloorvrije middelen en milieuverantwoorde methodes

• SBB erkend werkleerbedrijf

Wil je met ons in gesprek over de mogelijkheden of een offerte ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op via:

 

Kim Vet, (06) 2492 5809, KimVet@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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Werkom Verpakking

Werkom Verpakkking is specialist op het gebied van in- 

en ompakken van goederen. Onze medewerkers ondersteunen 

je graag bij het verpakken van uiteenlopende producten.

• Inpakken/Ompakken

• Sealen

• Stickeren

• Wegen en tellen

• Samenstellen van consumentenverpakkingen

• SBB erkend werkleerbedrijf

Wil je met ons in gesprek over de mogelijkheden of vrijblijvend een offerte 

ontvangen? Neem contact met ons op via:

Jeroen Elzinga, (06) 4241 6163, JeroenElzinga@werkom.nl.

Bea Barsingerhorn, (06) 4204 7358, BeaBarsingerhorn@werkom.nl.
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Total Garden Care

Total Garden Care is dé specialist op het gebied van ontwerp, 

aanleg en tuinonderhoud. Wij verzorgen voor meer dan 

200 particulieren en bedrijven het groenonderhoud. 

• Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen 

• Ontwerp altijd in afstemming met de klant

• Maaiwerk, onkruidbestrijding, straatwerk, en nog veel meer

• SBB erkend werkleerbedrijf

Total Garden Care is lid van de Vereniging van Hoveniers

en Groenvoorzieners (VHG). Wij zijn een gecertificeerd werkleerbedrijf en

in het trotse bezit van het Groenkeur-certificaat.

 

Wil je met ons in gesprek over de mogelijkheden of vrijblijvend een offerte

ontvangen? Neem contact met ons op:

Ricardo Munnik, (06) 2784 3971, Ricardomunnik@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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Werkom Detacheren

Tijdelijk of structureel behoefte aan een extra paar handen?

Dan is detacheren een goede oplossing. Werkom Detacheren werkt 

voor iedereen! We gaan graag met je in gesprek en denken 

mee. 

• Optimale aansluiting bedrijfsprocessen

• Werkom verzorgt de begeleiding

• Geen administratieve lasten

• Geen personele risico’s

•  Aantal werkuren en dagdelen is flexibel 

en bespreekbaar

Door samen te werken creëren wij kansen en mogelijkheden voor 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken!

 

Interesse of meer info?

Neem geheel vrijblijvend contact op:

Jeroen Elzinga, (06) 4241 6163, JeroenElzinga@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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Werkom Logistiek

Werkom beschikt over een professioneel magazijn voor de 

logistieke ondersteuning van onze industriële processen. In deze 

professionele werkomgeving is ook jouw product in goede handen! 

• Voorraadbeheer (inclusief batchverwerking) en orderpicking

• Koeriersdienst

• Controle op binnenkomende en/of uitgaande goederen

•  Laden en lossen van vrachtwagens en intern transport m.b.v. heftruck, 

reachtruck, stapelaar of pompwagen

• SBB erkend werkleerbedrijf

Naast het samenstellen en verpakken van jouw product nemen onze talenten 

onder professionele begeleiding ook het bijbehorende voorraadbeheer en 

verzending uit handen!

Wil je met ons in gesprek over de mogelijkheden of vrijblijvend een offerte 

ontvangen? Neem contact met ons op via:

Bea Barsingerhorn, (06) 4204 7358, BeaBarsingerhorn@werkom.nl.

Algemeen telefoonnummer, 0299 469 369
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