
 

 

 
 
  

 
 
Invulling Social Return via Pantar 

Een onderdeel van uw contract met de gemeente 

Amsterdam is de social return paragraaf.  

Pantar brainstormt graag met u mee over de 

mogelijkheden binnen uw organisatie. Onze 

medewerkers zijn goed in repeterend werk en zetten 

graag hun talenten in om uw werk nauwkeurig en op tijd 

te doen. Met begeleiding zijn zij daartoe prima in staat.  

Over Pantar 

Pantar is het grootste werk-leerbedrijf van de regio Groot-

Amsterdam. Zo’n 3000 Pantar-medewerkers werken bij 

bedrijven of op één van onze eigen locaties voor klanten. 

Pantar is als zelfstandig werk-leerbedrijf een belangrijke 

partner van de gemeente Amsterdam bij het ontwikkelen 

en aan het werk helpen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.  

 

Werkzaamheden 

Pantar is specialist in het uitvoeren van eenvoudig en 

repeterend werk. Denk hierbij aan producten verpakken 

en etiketteren, computers uit elkaar halen, assemblage 

van verlichting, (vergader)zalen opruimen, post/pakket 

bezorging, onderhouden terreinen, digitaliseren van 

dossiers of bijvoorbeeld achter de kassa in een 

bedrijfsrestaurant. Personeel kan flexibel worden ingezet. 

 

Kwaliteit  

Medewerkers krijgen de trainingen en opleidingen die zij 

nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, 

hygiëne en basis werknemersvaardigheden.  

 

Mogelijkheden met Pantar  

Pantar biedt een grote diversiteit aan diensten. 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de 

werksoorten waar u onze medewerkers voor kunt 

inzetten.  

 

• Wassen van bedrijfskleding 

• Transport - vrachtvervoer, stadsvervoer en 

koeriersdienst  

• Catering - beheer bedrijfsrestaurant/koffiecorner 

of detachering medewerkers 

• Schoonmaak – schoonmaakdiensten of 

detachering schoonmaakmedewerkers 

• Verpakken – van het samenstellen van displays 

tot her verpakken en labelen. 

• Groenonderhoud 

• Montage, assemblage en demontage 

• Digitaliseren – zoals archieven, 

personeelsdossiers, post en bouwtekeningen 

• Interieurbeplanting - levering, advisering en 

onderhoud 

• Het verzorgen van mailings 

• Binnen - en buitenschilderwerk  

 

Soms is het op voorhand niet direct duidelijk welke 

werkzaamheden door Pantar uitgevoerd kunnen worden 

binnen een organisatie. Een goede manier om dat in kaart 

te brengen is het maken een scan; Pantar kijkt mee naar 

de mogelijkheden in uw hele werkproces. 

 

Alternatieven 

Onze meubelwerkplaats maakt prachtige (vergader)tafels, 

ook mogelijk met uw eigen bedrijfslogo van mozaïek.   

Het mozaïekatelier maakt via Social Sculptures onder 

andere banken en poefen met mozaïek. 

 

Contact 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons 

accountteam, 020 41 68 000 of verkoop@pantar.nl. 

 

 

 

"De schoonmakers zijn enthousiast, voelen zich betrokken en 
maken makkelijk een praatje." - Astrid Koopman, 
Contractmanager Facilitair Bureau Gemeente Amsterdam  

“Het digitaliseren is verantwoordelijk werk, maar daar 
is iedereen goed van doordrongen.”  Wybe Dekker, 
leidinggevende Centraal Medisch Archief VUmc 


