
Het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt! is er voor iedereen.  
Voor iedereen waarbij het leven even tegenzat, na bijvoorbeeld 
een ongeluk, een herseninfarct of een burn-out, maar nu de 
draad weer wil oppakken. Na een intensieve herstelperiode is 
het tijd om voorzichtig weer aan het werk te gaan, maar wel 
op een plek waar ruimte en rust geboden wordt, om stapje bij 
beetje weer richting het reguliere arbeidsproces te gaan. 

Ook voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke  
beperking die daardoor onder de Wet Sociale Werkvoorziening  
of Participatiewet vallen, biedt Het Ontwikkelhuis een werkplek  
die aangepast wordt naar hun mogelijkheden. De aangeboden  
werkzaamheden zijn divers, van makkelijk productiewerk tot  
gedetailleerd maatwerk. Zo wordt er per persoon gekeken wat 
er binnen de mogelijkheden ligt.

Het Ontwikkelhuis is een echt bedrijf, enkel zijn hier geen strakke 
deadlines en tijden. Er mag langer over het werk gedaan worden.  
Alles draait hier om de menselijke as, niet om de winst. Het doel  
is namelijk om mensen te helpen ontwikkelen naar een capabel,  
zelfstandig bestaan. Dat ze de arbeidsmarkt opnieuw met vertrouwen 
kunnen en willen betreden. De middelen die hier voor ingezet worden 
zijn coaching, training, werk én aandacht. 

MOOIE OPDRACHTEN!
Grote internationale organisaties weten Het Ontwikkelhuis 
goed te vinden. Hierdoor zijn de werkzaamheden uitdagend 
en afwisselend. Opdrachten op dit moment:

 Het ontwikkelen van glazen ecosystemen en moswanden

 Het naaien van sponsordoeken voor tennisbanen 

 Het verpakken van ‘Gefeliciteerd’ chocoladetabletten

 Het vermaken van babypyjama's 

🚲 Het monteren van nieuwe fietsen

HET ONTWIKKELHUIS VAN IJMOND WERKT!

ONZE KERNWAARDEN: 
✓  OPRECHTE AANDACHT

✓  SAMENWERKEN 

✓  ONDERNEMEND

✓  POSITIEF

✓  VERTROUWEN 

Jan: Het liefst ben ik de hele dag 
met het zwaardere werk aan de gang. 
Dozen vullen, stapelen, op palletwagen 
laden en wegrijden. Mijn collega’s zie 
ik als mijn vrienden, we hebben veel  
lol op de werkvloer. 

Jan: Er wordt goed gekeken naar wat er  
bij je past of niet. Zo heb ik al diverse  
detacheringsklussen gehad in de hotellerie, 
een bakkerij en bij de post. Sinds mijn  
epileptische aanval in 2016 werk ik enkel 
nog op de locatie van Het Ontwikkelhuis zelf.  

Kees: Voorheen heb ik altijd in  
de buitendienst gewerkt en nu  

sinds een aantal jaar enkel nog bij  
Het Ontwikkelhuis. Het is leuk dat we 

met z’n allen de schouders eronder 
zetten. Zo werken we soms wekenlang 
aan een grote order en volgen daarna 

weer wat kleinere opdrachten.

Francisca: Ik heb het hier ontzettend 
naar mijn zin. De werkzaamheden zijn 
steeds weer anders en dat houdt het 

afwisselend. Het allerbelangrijkste vind ik 
echter het contact met mijn collega’s.  

Ik kan met iedereen goed overweg. 

Het Ontwikkelhuis 

is een echt bedrijf, enkel zijn 

hier geen strakke deadlines en 

tijden. Er mag langer over het werk 

gedaan worden. Alles draait hier 

om de menselijke as, niet om 

de winst. 

Onze missie:
Wij werken  

aan een wereld  
waarin iedereen  

vanuit eigen 
kracht meedoet


