
IJmond Werkt! is het samenwer-
kingsverband van de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen voor uitvoering van de Parti-
cipatiewet. Het doel van de Partici-
patiewet is om meer mensen aan het 
werk te krijgen. De ‘kortste weg naar 
werk’ staat centraal. 

We geloven in het principe van empo-
werment. We gaan uit van eigen regie, 
eigen kracht en eigen keuzes van de 
werkzoekende. De motivatie voor een 
blijvende verandering komt uit jezelf!

Samen schetsen we graag jouw kan-
sen en mogelijkheden op de huidige 
arbeidsmarkt. Door middel van inte-
ressante workshops en ondersteuning 
bij het solliciteren helpen wij je om 
zo snel mogelijk weer aan het werk 
te gaan en/of een juiste opleiding te 
vinden. 

Jouw eigen gids langs werkgevers in je regio! Het 
WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland 
en IJmond is een unieke samenwerking tussen 
UWV, IJmond Werkt! en Pasmatch Personeelsdien-
sten. Door deze samenwerking hebben we de hele 
arbeidsmarktregio goed in beeld. Alleen al in Be-
verwijk zijn 3900 bedrijven gevestigd, daar zit vast 
een leuke werkgever voor jou tussen! 

Wij als WSP weten dus welke bedrijven allemaal in 
jouw regio zijn gevestigd en sterker nog; bij veel van 
hen weten we ook naar wat voor nieuwe collega’s zij 
op zoek zijn. Maak hier gebruik van! 

Misschien zit jouw nieuwe werkgever nu al om je te 
springen maar weten jullie nog niet van elkaars be-
staan! Wij gaan er alles aan doen om daar verande-
ring te brengen, dat is onze missie!

Ben jij direct inzetbaar en heb je de tools om te 
solliciteren (Curriculum Vitae, Pitch etc.) vanuit de 
workshops in orde? Ja? Maak dan snel een afspraak 
met een Adviseur Werkgeversdiensten en vertel hem 
waar je naar op zoek bent. Hij gaat dan samen met 
zijn collega’s kijken naar de mogelijkheden bij de be-
drijven in de regio IJmond.



Diverse trainingen/workshops, waarbij je:

• Inzicht krijgt in wie je bent, wat je kan en wat je wilt

• Leert jezelf te presenteren d.m.v. een elevator pitch

• Een Etalage CV leert maken waarbij jij je op een originele manier presenteert aan de werkgever

Ondersteuning bij het solliciteren vanuit het vacaturecentrum, zoals:

• Samen actief zoeken naar vacatures die bij jou aansluiten

• Het analyseren van de vacature en gebruiken telefoonscript

• Het schrijven van een sollicitatiebrief

• Oefenen sollicitatiegesprekken

• Individuele coaching

Matching vanuit Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond

• Afspraak maken met een Adviseur Werkgeversdiensten

• Wij zoeken actief naar vacatures die bij jou aansluiten

• Mogelijkheid onderzoeken van (bij)scholing in kansrijke sectoren zoals techniek

• Tips en Tricks vanuit het Werkgevers Servicepunt over kansrijke beroepen en bedrijven in jouw regio

• Wij hebben veel contacten met werkgevers en jarenlange ervaring met het matchen van jongeren  

aan werkgevers

Met een goede schoolopleiding en een diplo ma op zak sta je sterker in de maatschappij. IJmond Werkt! heeft 

nauw contact met het Leerplein en het loket Leren en Werken van het UWV, die kunnen ondersteunen door 

middel van:

• Scholingsadvies

• Competentie- en capaciteitstesten

WE ONDERSTEUNEN EN HELPEN JE OM ZO SNEL MOGELIJK WEER AAN HET WERK TE 

GAAN EN/OF EEN JUISTE OPLEIDING TE VINDEN. HOE DOEN WE DAT? MET EEN AANBOD 

GERICHT OP JOUW BEHOEFTE. DENK HIERBIJ AAN:

Wil jij meer informatie over en/of je aanmelden voor bovenstaande, laat dan je telefoonnummer of je 
vraag achter via jongerenuwv@ijmondwerkt.com. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! 

OH JA, BIJ IJMOND WERKT! ZIJN WE CORONAPROOF!

WAT KAN IJMOND WERKT! 
VOOR JOU BETEKENEN?


