
Werkkansen in het Westland
Ruim 23.000 mensen in de gemeenten Westland en Den Haag hebben samen grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Samen kunnen we ontwikkelkansen bieden voor mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Zo dragen we, 

vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, bij aan een financieel gezondere en socialere regio.  

Doe ook mee!

Den Haag Werkt
Een werkkans voor iedereen

Ook met uw bedrijf  sociale 
impact realiseren? 
Sluit dan net als veel andere Westlandse ondernemers aan.

Patijnenburg 
Saskia Born 

 s.born@patijnenburg.nl 
 06 41 32 42 43

Gemeente Den Haag 
Harco Vlijm 

 harco.vlijm@denhaag.nl  
 06 50 10 14 27

Kijk op de volgende pagina voor meer informatie ➜

‘Het is leuk werk.  
Deze baan helpt me bij mijn dromen’

Mansour 
Mansour is via dit project medewerker geworden bij Prins Orchidee

‘In sectoren als de tuinbouw en de 
agrologistiek kunnen we veel handjes 
gebruiken. En die handjes zijn ook in 
Den Haag beschikbaar’

Piet Vreugendenhil,  
Wethouder Sociale Zaken gemeente Westland

‘Wij vinden het belangrijk dat we 
ook mensen, die minder in de 
gelegenheid zijn, een goede kans 
geven om deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt’

Marc Grootscholten, manager Opti-Flor
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Hoe werkt het project
'Werkkansen in het Westland'?
• Westland (Patijnenburg) en Den Haag (Den Haag Werkt) 

werken nauw samen.
• We maken bij de start een bedrijfsanalyse (wat biedt/zoekt uw 

bedrijf, wat is de bedrijfscultuur etcetera), bepalen met u de 
werkzaamheden en het profiel van de kandidaat.

• We werken met professionele accountmanagers met kennis 
van - en ervaring met - tuinbouw/agrologistiek. Zij maken een 
voorselectie van kandidaten.

• Doel is een betaalde baan voor tenminste 6 maanden bij 
uw bedrijf. Een tussenstap kan een stage/proefplaatsing of 
een leerwerktraject zijn.

• Begeleiding doen we samen: uw bedrijf begeleidt de 
 kandidaat met vakkennis, Patijnenburg en Den Haag Werkt 
met onder andere werknemersvaardigheden.

• Vakopleidingen zijn mogelijk in samenwerking met-
brancheorganisaties en sectorfondsen.

• U kunt ook meedoen als buddy: uw bedrijf begeleidt 
 kandidaten, leidt ze op voor werk en plaatst ze vervolgens 
bij een collega-ondernemer.

Den Haag Werkt
Een werkkans voor iedereen
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Voordelen
• Intensieve en vakkundige begeleiding van de kandidaat, 

ook na het tekenen van de arbeidsovereenkomst.
• U kunt in veel gevallen gebruik maken van aantrekkelijke 

regelingen en subsidies. Daarin ontzorgen wij u.
• Door onze krachten te bundelen, kunnen we het aanbod 

van kandidaten uit Den Haag en Westland combineren.
• De kandidaten worden voorbereid aan de hand 

 praktische ‘werkfittrajecten’ die wij uitvoeren.
• U kunt ook als buddy aan het project deelnemen.

‘Ik hoop veel te leren en dan heb 
ik daarna kans op een baan’

Hala 
Hala volgt een werkfittraject bij het re-integratie 
centrum Westland
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