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Gezocht: werkzoekenden met indicatie doelgroep 

banenafspraak! 
Onze mobiliteitsadviseur kan dan veel voor uw kandidaat betekenen! 
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“werven en behouden 

schoonmakers met indicatie 

doelgroep banenafspraak”

Project is mogelijk gemaakt door:

Schoonmaak is cruciaal 

Schoonmaak en hygiëne vormen de basis van een schone en veilige werk- en 

leefomgeving. Schoonmakers leveren waardevol werk voor het functioneren van onze 

maatschappij, de gezondheid van mensen en voor een veilige en schone werk- en 

leefomgeving.

De schoonmaaksector is een maatschappelijke en sociale sector

Ondernemers willen bijdragen aan de ontwikkeling van hun medewerkers en samen met 

hen antwoord geven op de vraag wat zij nodig hebben, zodat medewerkers niet thuis op 

de bank komen te zitten. Ondernemers uit de schoonmaakbranche bieden de doelgroep 

volop kansen om te werken, te leren en zich te ontwikkelen.

Meer dan 50 schoonmaakbedrijven zoeken kandidaten 

In heel Nederland hebben wij bij zo’n 50 schoonmaakbedrijven diverse mogelijkheden 

om werkzoekenden met een indicatie doelgroep banenafspraak passend werk te 

bieden. Voor de arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Rotterdam Rijnmond 

en Den Haag/Haaglanden hebben wij een mobiliteitsadviseur die deze doelgroep 

persoonlijk begeleidt. Zij heeft in beeld bij welke bedrijven er op welk taakniveau er werk 

is en in welke omgevingen. 

Heeft uw Gemeente of Werkgeversservicepunt kandidaten met een indicatie 

Banenafspraak in beeld die in de schoonmaakbranche willen werken?  Neem dan snel 

contact met ons op, want er zijn volop kansen om aan de slag te gaan!

Duurzame plaatsing

Met elke kandidaat brengen de gewenste taken, omgeving en begeleiding in kaart door 

het maken van een Werk-ID. Daarmee zijn wij in staat de wensen van de kandidaat te 

matchen met het aanbod van de werkgevers.  Zo maken wij het mogelijk om een 

duurzame werkplek te vinden bij een werkgever én werkplek die bij de kandidaat past. 

Samenwerken levert u de volgende voordelen op:  

✓ Eén aanspreekpunt voor alle vacatures voor kandidaten met een Indicatie 

banenafspraak in de schoonmaakbranche

✓ Duurzame plaatsingen door inzet van het Werk-ID en de persoonlijke begeleiding 

van de mobiliteitsadviseur banenafspraak 

✓ Een groter netwerk aan bedrijven

✓ U kunt kosteloos gebruik maken van onze expertise! 
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