
Brede Kijk op Werk
Aan het werk in jouw woonplaats

www.werkbijduurstede.nl



Introductie
Situatieschets

● Werkzoekenden -> dicht bij huis werken 

● Werkgevers -> personeel uit de omgeving te werk stellen

● Gemeente -> locale werkgelegenheid stimuleren

● Beperkte kijk op wat werk is en kan zijn; ‘verzuilde’ benadering
(betaalde vacatures, vrijwilligerswerk, zzp’ers, vakantiewerk)

Hoe verbinden?



Probleem werkzoekenden
betaald/onbetaald

● Zoeken in lokale kranten, op vacaturesites, op websites van bedrijven in de 
regio, enz.

● Vrijwilligers weten niet altijd waar zij beschikbare vacatures kunnen vinden.

● Stageplaatsen zijn er wel, maar bij wie?

● Projecten van de gemeente of andere bedrijven zijn lastig te traceren, ook 
voor bedrijven.

● Jongeren willen graag vakantiewerk. Er is aanbod genoeg, maar waar?

● Klussen, zelfs bij particulieren, zijn momenteel nergens centraal te vinden.



Probleem Werkgevers

● Communiceren vacatures op eigen manier, via zelf gekozen mediakanalen: 
krant, vacaturebanken, uitzendbureaus, vakbladen, enz.

● Dit zijn niet persé de kanalen waar de juiste kandidaat zoekt;

● Weinig inzet social media, waardoor de jonge doelgroep (bijvoorbeeld 
vakantiewerkers) nauwelijks bereikt wordt.

Dat moet anders, beter en vooral makkelijker kunnen!



Idee
1 plek creëren waar al deze wensen bij elkaar gebracht worden.

● Gemeente

● OndernemersKring Wijk bij Duurstede

● Overige belanghebbende instanties

Handen inéén slaan



Doel
● Het bieden van een digitale marktplaats waar al het werk in de 

gemeente Wijk bij Duurstede zichtbaar wordt. 

● Om zo de lokale economie te stimuleren en de kijk op werk te 
verbreden.

● En op sociaal vlak mensen te verbinden.

Dat gebeurt voortaan op www.werkbijduurstede.nl



Uitgangspunten
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en praktische vragen

• Laagdrempelig voor de werkzoekenden

• Website niet commercieel, zonder winstoogmerk

• Aanbod per soort werkcategorie en herkenbaar, zo simpel mogelijk

• Website biedt ruimte voor betaald & onbetaald werk, opdrachten, projecten

• Ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Brede Kijk op Werk)

Hoe ziet dat er dan uit?





Welk aanbod?
basistoeleveranciers vacatures



Mede mogelijk gemaakt door

Procurios



Toekomst
Doel: al het werk in Wijk bij Duurstede op één plek te vinden

• Van website naar virtuele ontmoetingsplaats: 

werkgevers vinden werkzoekenden én andersom op werkbijduurstede.nl

• Van wens naar werkelijkheid:

Iedereen in de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken weet het: 

Wie aan het werk wil, begint bij 
werkbijduurstede.nl
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