
Ze zijn er nog wel!

Ondanks alle geluiden over krapte op de 
arbeidsmarkt zijn er nog steeds mensen die willen 
ontdekken welke mogelijkheden er zijn om over te 
stappen naar een andere beroepsrichting. Of het nu 
vanuit een andere baan of uitkering is, Honk1 trekt 
mensen die gemotiveerd zijn om te werken! 

Honk1 wordt bemenst door scouts, ervaren 
vakmensen, die snel zien of een bezoeker aanleg 
of talent heeft voor een beroep. Onze keuze voor 
een winkel maakt het voor mensen aantrekkelijk 
en laagdrempelig om te ontdekken of zij aanleg 
hebben voor een baan in elke beroepsrichting. 
In de combinatie met onze scouts realiseren wij 
daarom meer en betere matches. 
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Een store 

voor nieuwe 

medewerkers

HONK1 Den Haag 
scout nieuwe 
instroom voor 
werkgevers

De samenwerking met b.v. gemeente Den 
Haag, werkgevers, UWV en onderwijs biedt 
volop concrete kansen voor mensen die in 
een andere beroepsrichting willen instromen. 

Honk1 Den Haag is van dinsdag tot en met 
vrijdag open aan de Genemuidenstraat 
208. Daar scouten wij talenten voor 8 
beroepsrichtingen, waaronder horeca en 
retail. Werkgevers die interesse hebben 
in het vinden van nieuwe medewerkers 
kunnen contact met ons opnemen. Voor 
de werkgevers organiseren wij ook ‘kom in 
Honk1’-kijkdagen, waar wij laten zien wat 
Honk1 doet om mensen te vinden voor de 
werkgevers in de stad.

Zuidwest op z’n best



Een store voor nieuwe 
medewerkers

Kom in contact met talenten

In de Honk1 store vinden wij nieuwe talenten voor 
werkgevers. Sommige talenten zijn direct inzetbaar, 
andere hebben nog een opleiding nodig. Daar zijn 
we ons van bewust. Maar dat hoeft geen probleem te 
zijn: in de samenwerking met gemeente en onderwijs 
zijn praktische opleidingen en trainingen mogelijk om 
potentieel nieuwe medewerkers (verder) te ontwikkelen 
voor horeca en retail.

Business seats

Honk1 is er voor en door werkgevers. Honk1 biedt 
werkgevers een podium om zich te presenteren aan 
mensen die bij hen aan de slag willen. Dat kan al door 
uw vacatures bij ons aan te leveren. 
Voor werkgevers die onderscheidend zichtbaar willen 
zijn bieden wij een business seat aan. Met deze business 
seat heeft u een voorkeurspositie bij Honk1. Hiermee 
pakt u de kans om duidelijk zichtbaar te zijn in Honk1 

Geen business seat, maar wel geïnteresseerd?

Wilt u (nog) geen business seat, maar bent u wel 
geïnteresseerd in de door ons gescoute kandidaten? 
Geen enkel probleem! Nadat onze partners hun 
talenten hebben gevonden, kunt u in contact komen 
met de talenten die nog niet zijn gecontracteerd. 
Wellicht bent u daarna overtuigd om alsnog een 
business seat te nemen. Wilt u hier meer over weten 
neem dan contact met ons op.

én als eerste in contact te komen met de 
door ons gescoute talenten. Het geeft 
u een voorsprong om kandidaten te 
contracteren voor uw bedrijf. 

Meer weten?

Wilt u weten wat Honk1 voor uw bedrijf 
kan betekenen of wilt u meer informatie, 
neem dan gerust contact met ons op via 
06 - 53 69 13 33 (Jaap Hermsen) of  
jaap@honk1.nl

Samen kunnen we scoren!
Honk1 Den Haag is een project binnen Regiodeal Den Haag Zuidwest
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