Werkwaardig, volwaardig werk voor iedereen

Sociaal
ondernemen is
win win win
Werkwaardig is een zakelijk platform
dat draait om mensen. Leden van
Werkwaardig - werkgevers in de regio
Delft - ontmoeten elkaar regelmatig
voor kennisuitwisseling en inspiratie
rond maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap. Daarbij gaat het om
het thema People (MVO) en de laatste
ontwikkelingen op het gebied van Social
Return. Partners en founders van Werkwaardig kiezen voor volwaardig werk
voor iedereen. Te veel werkwaardige
mensen staan nog aan de kant. Mensen
die staan te popelen om hun bijdrage te
leveren aan de maatschappij.

Laat u zich
inspireren?
De founders en partners van Werkwaardig versterken elkaar verschillende
malen per jaar bij prikkelende meetings
en geanimeerde diners. Zij voeren
bijvoorbeeld debatten en laten zich
inspireren door (inter)nationale topsprekers en deskundigen. Er wordt vooral
MVO-kennis uitgewisseld en praktische
informatie gedeeld met de nadruk op de
P van people. Partners van Werkwaardig
met veel ervaring op het gebied van sociaal ondernemerschap en HR verzorgen
regelmatig inhoudelijke workshops.
Word founder of partner van Werkwaardig en maak deel uit van dit groeiende

netwerk van innovatieve, gerenommeerde en vooral mensgerichte organisaties.
Dit zijn bedrijven en instellingen die
serieus werk maken van MVO en daarbij
graag het nuttige met het aangename
verenigen.

Breed geworteld
netwerk
Het platform Werkwaardig wordt
breed gedragen in de regio groot-Delft.
Werkwaardig heeft vijftien founders
die verantwoordelijk zijn voor de creatie
van de stichting: stevige organisaties
die staan voor volwaardig werk. Denk
daarbij aan een universiteit, postbedrijf,
ROC, woningbouwcorporatie en
gerenommeerde MKB-bedrijven.
Hiermee is Werkwaardig een
hoogstaand B2B-netwerk in de regio.

MVO
Op diverse plaatsen in Nederland
ontstaan netwerken van bedrijven en
non-profitorganisaties die MVO optimaal
willen benutten. Netwerken van gelijkgestemden die elkaar ontmoeten, onderling
zaken doen, geïnspireerd raken en nieuwe
kansen bieden aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook in de
regio Delft. Werkwaardig is een initiatief
van Werkse! en een groep toonaangevende werkgevers in de Delftse regio.
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Zij willen naast hun economisch functioneren waarde toevoegen aan de
maatschappij in ruime zin én nieuw
perspectief bieden aan mensen die nu
nog aan de kant staan: een win-win-winsituatie dus.digd. Werkse! is een prima
partner om op deze thema’s oplossingen
te vinden.
Voor MVO is landelijk gezien steeds
meer aandacht. Die aandacht wordt
aangewakkerd door de politiek, die

Waarde
toevoegen aan de
maatschappij

bedrijven stimuleert om meer mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
een kans te geven op de werkvloer.
De Participatiewet en de toenemende
voorwaarde van Social Return in
aanbestedingen versterken die trend.
Zo heeft de regering in het verlengde
van de Participatiewet een quotumwetgeving aangekondigd. Werkse! vindt
altijd oplossingen op deze thema’s.

Werkse! - Een
baan maakt het
verschil!
Werkse! is de initiatiefnemer van het
MVO-platform ‘Werkwaardig’. We zijn
een van de grootste werkgevers in de
regio en bieden werkgelegenheid aan
mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is Werkse! verantwoordelijk voor de re-integratie van 3.400
uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten
Delft en Midden-Delfland. Daarnaast
bieden wij werk aan 800 medewerkers
via de Wet sociale werkvoorziening.
Wij kijken naar de talenten en moge-

Werk voor
mensen,
mensen voor
werk
lijkheden van alle (kandidaat-)werknemers. Werkse! heeft daarmee een
aanbod waar je ‘u’ tegen zegt. En dankzij
tientallen werkgevers en opdrachtgevers
ís er werk: jaarlijks stromen ruim 400
mensen vanuit Delft en Midden-Delfland door naar een reguliere baan. Dat
gebeurt via het Werkgeversservicepunt
Delft, dat onderdeel is van Werkse!.
Daarnaast werkt ruim 70% van de
mensen met een arbeidsbeperking via
Werkse! op locatie of bij een reguliere
werkgever. Werkse! behoort qua aantal
medewerkers bij reguliere bedrijven
landelijk tot de top. Helemaal in lijn met
wat de overheid via de nieuwe Participatiewet wil. Met elkaar mensen aan het
werk helpen, betekent de quotumregeling buiten de deur houden.

Wat biedt
Werkwaardig
•B
 usinessmeetings over MVO met
inhoudelijke debatten en inspirerende
topsprekers
•G
 eanimeerde, goed verzorgde evenementen
•P
 raktische workshops door partners
van Werkwaardig met ervaring op het
gebied van sociaal ondernemerschap
•U
 blijft als geen ander op de hoogte
van Social Return en de Participatiewet
• Inspiratie via een breed netwerk van
betrokken werkgevers
•W
 arme acquisitie bij inkoop- en aanbesteding
•H
 oogwaardig netwerk om zaken mee
te doen
•P
 rofileren van maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Exposure voor u als founder of partner
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Meer informatie:
www.werkwaardig.nu
Belangstelling of vragen?
info@werkwaardig.nu
Werkwaardig
Gantel 23
2635 DP Den Hoorn

Onze founders:

Word partner van
Werkwaardig
en maak deel uit
van dit groeiende
netwerk
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