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Erwin: “Net als  

ieder ander bedrijf  

is het voor ons niet mogelijk  

om stil te blijven staan.  

Stilstand is achteruitgang,  

je moet vooruit blijven  

denken.”

Nieuwsgierig? 
Onze trainers leggen 
het graag aan je uit!

Scan onderstaande 
QR-code om het 

filmpje te bekijken 

IJmond Werkt! combineert de ideeën van werknemers 

en vertaalt deze in technologische vernieuwingen om 

het werk leuker, makkelijker en klaar voor de toekomst 

te maken. 

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

De Groen Werkt! app
Met de Groen Werkt! app is het voor de groenmedewerkers mogelijk 
gemaakt om in eigen regie het werk uit te voeren. Met behulp van  
Artificial Intelligence (AI) kunnen de medewerkers bekijken op welk  
niveau de opdrachtgevers het groen gesnoeid willen hebben.  
Door deze app kunnen ze meer verantwoordelijkheid pakken,  
zelfstandig aan het werk gaan en trots zijn op het gedane werk.  
De app is inmiddels zo’n succes dat ook commerciële partijen  
hun belangstelling hebben getoond.

Directeur IJmond Werkt! Erwin van Hardeveld: “Een goed voorbeeld  
is dat ik zonder bril mijn werk niet kan uitvoeren, maar met dit  
hulp middel ben ik net zo productief als iemand met goed zicht.  
Dat is precies waar wij naar kijken bij werknemers met een beperking.  
Met welk hulpmiddel kun jij jouw werk net zo goed doen als iemand 
zonder beperking? Is dat een machine die de details checkt? Is dat  
een app die jou door een proces helpt? De gaafste innovaties  
komen tegenwoordig uit onze brainstormsessies.  

Virtual Reality (VR)
Voor sommige mensen is solliciteren zo spannend dat ze volledig 
dichtklappen tijdens een sollicitatiegesprek en de baan vervolgens niet 
krijgen. Dat is zonde, demotiverend en onnodig, vindt IJmond Werkt!. 
Tijdens een brainstormsessie kwam de inzet van Virtual Reality  
brillen ter sprake. Door het sollicitatiegesprek in een digitale wereld  
na te bootsen met een avatar die vragen stelt en feedback geeft,  
kunnen werkzoekenden sollicitaties oefenen. De pilot bleek een  
groot succes! Sollicitanten gaan zelfverzekerder een gesprek in  
en vergroten hiermee de kans om aangenomen te worden.

Digitaal op bezoek bij 150 bedrijven
Met dezelfde VR brillen kunnen werkzoekenden een digitaal kijkje 
nemen bij maar liefst 150 bedrijven! Door goed naar de competenties 
van iemand te kijken en niet enkel naar de werkervaring, gaan er meer 
deuren open voor een werkzoekende. Zo kan iemand met 15 jaar  
werkervaring bij de bank exact dezelfde competenties hebben als  
nodig is voor een procesoperator. Door vervolgens met de VR-bril  
een rond leiding te geven bij een bedrijf met procesoperators,  
gaat er - letterlijk - een nieuwe wereld voor werkzoekenden open. 

IJmond Werkt! Academy app
Niet alleen op de diverse locaties van IJmond Werkt! worden werk-
zoekenden getraind, ook digitaal staan de trainers met behulp van  
videotrainingen, tutorials en thuiswerkopdrachten klaar. Hierdoor  
krijgen werkzoekenden continu ondersteuning in hun zoektocht  
naar werk. 


