
BETEKENISVOL IN DE IJMOND!
Elke inwoner van de IJmond heeft in meer of mindere mate met IJmond Werkt! te 

maken. Sinds 2013 hebben we duizenden mensen aan werk geholpen. Meer dan  

duizend mensen hebben een dienstverband bij ons (gehad). Uw buurtplantsoen wordt 

bijgehouden door onze mannen en vrouwen van de groenvoorziening. We hebben wellicht 

uw folder- of kerstpakket ingepakt bij onze productie afdeling. 

Onze postbodes die bij Cycloon zijn gedetacheerd  

bezorgen uw post en uw overbodige huisraad is  

onlangs opgehaald door onze mede werkers die 

bij Noppes kringloop winkels werkzaam zijn.  

We vormen voor veel inwoners van de regio  

IJmond een belangrijke schakel als het gaat  

om talent verbinden aan werk. Met een  

gedreven team en samen met onze  

partners, zetten wij ons elke dag in voor 

onze missie en visie.

Arrow-circle-left TERUGBLIK 2021
2021 was niet het positiefste jaar in 

de geschiedenis van IJmond Werkt!. 

Natuurlijk waren er de Coronamaatre

gelen waardoor onze dienstverlening 

aan werkzoekenden deels op afstand 

moest plaatsvinden. Maar wat 2021 

vooral overschaduwde is de cyber

aanval die begin september plaats

vond. Onbevoegden (hackers) hebben 

ingebroken in de computer systemen 

van IJmond Werkt! en toegang  

gekregen tot de gegevens die stonden 

opgeslagen. De schade van deze hack 

is aanzienlijk: persoonsgegevens van 

onze (oud) medewerkers en cliënten 

liggen op straat en de documenten 

die zijn gestolen zijn onbruikbaar.  

Met man en macht is de afgelopen 

maanden gewerkt aan het informeren 

van betrokkenen en de wederopbouw 

van IJmond Werkt!. 

Ondanks de Coronamaatregelen 

en de hack hebben we onze dienst

verlening zo soepel als mogelijk door 

laten gaan. Met een enorme veer

kracht werken we met oprechte  

aandacht nog steeds dagelijks hard 

aan onze opgave. Zo kunnen we op 

een flink aantal positieve punten 

terugblikken. Zo vonden zo’n 240 

mensen in 2021, tijdens hun traject  

bij IJmond Werk!, een betaalde baan. 

Een groot deel van onze dienst

verlening kon, met aanpassingen, 

wel doorgaan. We hebben als IJmond 

Werkt! een nieuwe missie, visie en 

kernwaarden vastgesteld. De IJmond 

Werkt! Academy app werd ontwikkeld 

en gelanceerd, waarmee we werk

zoekenden die klaar zijn voor werk 

effectief, op afstand en klassikaal 

kunnen trainen om de laatste stap 

naar werk te zetten. 

De Groen Werkt! app werd gelanceerd, 

waarmee onze groenmedewerkers 

hun werkzaamheden dankzij moder

ne technologie efficiënter kunnen 

uitvoeren.  

Arrow-circle-right VOORUITBLIK
We kijken vanaf nu graag vooruit. 

Met vertrouwen en een positieve blik. 

Het komende jaar zal u regelmatig 

over ons lezen. Over onze mensen, 

verschillende afdelingen, over onze 

dienstverlening, over innovatieve 

projecten en over onze samen

werkingen. Mooie verhalen met  

de klant centraal. 

WIJ ZIJN IJMOND WERKT!

ONZE KERNWAARDEN: OPRECHTE AANDACHT · SAMENWERKEN · ONDERNEMEND · POSITIEF · VERTROUWEN 

Onze missie:
Wij werken  

aan een wereld  
waarin iedereen  

vanuit eigen 
kracht meedoet

WAAROM BESTAAT IJMOND WERKT!?
IJmond Werkt! is gebouwd op de fundering van de Tunnel en de Meergroep. 
De sociale werkvoorziening werd in de jaren ’70 opgericht in de IJmond en  
leverde beschutte werkplekken voor mensen die niet bij een gewone  
werkgever aan de slag konden. 

De afgelopen 50 jaar is IJmond Werkt! uitgegroeid tot de 1-na-grootste werk-
gever in de IJmond en ontpopt tot allround sociaal ontwikkelbedrijf. Mensen 
met verschillende achtergronden kunnen bij IJmond Werkt! terecht voor hulp en 
ondersteuning bij het vinden van de best passende plek qua scholing of werk. 
Mensen die vanwege een beperking blijvend hulp nodig hebben bij het vinden 
en houden van werk bieden we (beschutte) werkplekken en ondersteuning en 
ontwikkeling in de vorm van coaching en training.

VOOR WERKGEVERS
IJmond Werkt! vormt samen met UWV en Spaarne Werkt het Werkgevers
Servicepunt ZuidKennemerland en IJmond (WSP). Binnen deze samenwerking 
worden werkgevers bijgestaan met advies en hulp bij personele vraagstukken.  
Werkgevers hebben vaak geen idee welke regelingen en subsidies bestaan voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze ondernemende adviseurs 
helpen u graag op weg!

Bezoek onze website: ijmondwerkt.com

Onze visie: 
Onze overtuiging is dat ieder 

mens van waarde is en met zijn of 

haar talenten een passende plek  

verdient om een bijdrage te kunnen  

leveren. Samen doen we er alles aan 

om mensen die plek te laten vinden, 

vanuit eigen motivatie, kracht 

en mogelijkheden


