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NERGENS VIND JE EEN
DIGITALE ONTMOETINGS-
PLAATS MET ZO’N
BREDE KIJK OP WERK
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In goede banen

In deze categorie staan de 

vaste vacatures. Fulltime of 

parttime, in verschillende 

sectoren en op verschillende 

niveaus; dit zijn de goede 

banen in de buurt. Zit er iets voor jou bij? Je 

vindt alle informatie die je nodig hebt als je 

de gewenste vacature aanklikt.

Op projectbasis

Werk is niet alleen in vaca-

tures en banen te vinden. 

Bedrijven en organisaties 

hebben ook losse opdrach-

ten en projecten. Die vind 

je in de categorie ‘Projecten’. Heb je zelf een 

opdracht om uit te besteden? Daarvoor krijg 

je hier de ruimte. Zo kunnen ook zelfstan-

digen, freelancers en bedrijven uit Wijk bij 

Duurstede hier aan de slag.

Tijdelijke banen

De vacatures voor tijdelijke 

banen in (de buurt van) 

Wijk bij Duurstede, Cothen 

of Langbroek staan in de 

derde categorie. Voor korte 

of langere tijd, dit zijn de goede banen in de 

buurt. Misschien brengt een tijdelijke baan je 

wel dichter bij een vaste baan! In ieder geval 

verbreed je je werkervaring.

VRAAG EN AANBOD

Hoe komen de vacatures op werkbijduurstede.nl? Dat gebeurt niet alleen via een 

zoekstysteem, waarbij zowel automatisch alle vacaturesites worden gescand, maar ook 

persoonlijk. Patrick Miché (Werk in Wijk bij Duurstede) en Tanja Legemaat (Dichtblij)  

ondehouden de contacten met lokale bedrijven. De vrijwilligersvacatures komen binnen 

via Frank Brouwer (Stichting Binding). En natuurlijk zijn werk- en opdrachtgevers van 

harte welkom om hun vacatures, stageplekken en/of projecten aan te bieden. Neem voor 

meer informatie contact op via info@werkbijduurstede.nl. 

Wie werk zoekt, kan in de verschillende categorieën kijken of daar een passende vaca-

ture of opdracht staat. Door eenvoudig op de betreffende vacature te klikken, verschijnt 

alle informatie die je nodig hebt om te solliciteren. Het aanbod wordt dagelijks ververst, 

dus regelmatig kijken is zeker de moeite waard. Je kunt werkbijduurstede.nl ook volgen 

op Facebook (Werk bij Duurstede) en Twitter (@werkbduurstede). Dan ben je altijd op de 

hoogte van de nieuwe vacatures en ander nieuws met een brede kijk op werk.

Werkbijduurstede.nl is dus meer dan een vacature-overzicht voor werkzoekenden.  

Het is een digitale ontmoetingsplaats voor alle bedrijven, organisaties en inwoners in de 

gemeente Wijk bij Duurstede. De komende maanden krijgen ook vraag een aanbod in 

vakantiewerk en projecten de kans om elkaar te ontmoeten. Je vindt nergens een 

digitale ontmoetingsplaats met zo’n brede kijk op werk als op werkbijduurstede.nl

VAN IDEE NAAR

 “Één plek, waar je al het werk in Wijk 

bij Duurstede kunt vinden. Dat was 

het beeld waarmee we aan de slag 

zijn gegaan. De initiatiefnemers zijn 

ondernemers en organisaties uit Wijk. 

Zij vormden samen een denktank, en 

binnen twee maanden stond het con-

cept voor werkbijduurstede.nl.” Etkse 

Muis is trots op deze inzet en het re-

sultaat. “We hebben veel tijd besteed 

aan een goede structuur, zowel van 

de organisatie als van de uiteindelijke 

website. Het vraagt namelijk om een 

zorgvuldige aanpak, niet alleen om 

een website te realiseren, maar ook 

om er een succes van te maken. 

” Wilfred ten Heuvel (Ten Heuvel.FPS) 

heeft alle ideeën vertaald naar een 

heldere structuur voor de website: 

In het EigenWijks Magazine van 

december kon je al even proeven 

van dit nieuwe initiatief. Werkbij-

duurstede.nl is een onafhankelijke, 

niet-commerciële digitale verzamel-

plaats voor werk in Wijk bij Duur-
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Stage: werk en leren 

combineren

Zit je op school, volg je een 

opleiding of studie? Dan 

vind je in deze categorie 

de mogelijkheden voor een 

stage in (de buurt van) Wijk bij Duurstede, Co-

then en Langbroek. Het zijn erkende stagebe-

drijven, waar je werkervaring kunt opdoen en 

misschien wel een goede werkgever ontdekt.

Vakantiewerk en 

bijbanen

Speciaal voor scholieren 

en studenten staan in deze 

categorie de vakantieva-

catures en bijbanen in en 

om Wijk bij Duurstede. Om je vakantiegeld 

te verdienen, werkervaring op te doen en 

te ontdekken dat ook vakantiewerk of een 

bijbaan dichterbij is dan je denkt. 

Voor vrijwilligers

In deze categorie vind je alle 

vacatures voor vrijwilligers-

werk. Het zijn dan wel onbe-

taalde vacatures, maar ze 

lonen wel degelijk! Je kunt 

een bijdrage leveren aan de gemeenschap, 

werkervaring opdoen, (opnieuw) kennisma-

ken met mensen uit je omgeving. Vrijwil-

ligerswerk kun je naast je werk doen, of juist 

als tussenstap onderweg naar (ander) werk.

UITVOERING
“Met werkbijduurstede.nl vinden werknemer en werkgever elkaar 

eenvoudig. Een veranderende arbeidsmarkt waarin meer flexibiliteit 

wordt verwacht van werknemer en werkgever heeft behoefte aan een 

oplossing als deze.” 

Naast de actieve inzet van Tanja Legemaat, Patrick Miché en Frank 

Brouwer om de actuele vacatures zichtbaar te maken, hebben Dieter 

de Vroomen en Christine van der Stoel vanuit hun eigen vakkundigheid 

en invalshoek bijgedragen aan sponsoring en promotie. Dieter had 

een praktisch uitgangspunt: Toen zijn kinderen op de leeftijd kwamen 

voor vakantiewerk, merkte Dieter dat het voor pubers enorm moeilijk 

is om iets te vinden. Aan de andere kant is er wel aanbod en weet de 

‘vakantiewerkgeneratie’ wel heel goed de weg op internet. Daarom 

moest er volgens Dieter een marktplaats komen voor vraag en aanbod 

van vakantiewerk - en die is er nu. Christine is mede-initiatiefnemer 

van het Platform MVO Wijk bij Duurstede en raakte in die rol van harte 

betrokken bij dit project: “Het is een mooie uitdaging om de lokale 

werkgelegenheid zichtbaar te maken en daarmee de lokale economie 

te stimuleren.”

BREDE KIJK OP WERK

De initiatiefnemers van werkbijduurstede.nl hebben de 

stichting ‘Brede kijk op werk’ opgericht. Het gaat hen 

er niet alleen om dat mensen werk in de buurt kunnen 

vinden. Zij willen ook de heggetjes tussen de verschil-

lende vormen van werk weghalen. Iedereen wil graag 

zelf zijn manier van werken vormgeven. Dat kan een 

combinatie zijn, maar je kunt ook groeien van de ene 

werkvorm naar de andere. Die keuzemogelijkheden 

hebben zij nu in beeld gebracht, en daarmee krijgen 

zowel werkgevers als werknemers een brede(re) kijk 

op werk. Met Wijkse organisaties en ondernemers kon 

werkbijduurstede.nl worden gerealiseerd. Maar het 

concept kan ook in andere gemeenten, met lokale 

organisaties en ondernemers, worden toegepast.  

Voor de uitvoering daarvan is lokale samenwerking 

belangrijk, en dat blijkt de kracht te zijn van dit project. 

Werkbijduurstede.nl is volgens de initiatiefnemers 

succesvol als lokale werkgevers en werkzoekenden 

elkaar weten te vinden en samen de best passende 

vorm van werk kunnen kiezen. 

stede, Cothen en Langbroek. Alle vormen van werk staan in zes categorieën 

overzichtelijk bij elkaar. Werk- en opdracht gevers kunnen het beschikbare 

werk op deze site zichtbaar maken en werkzoekenden uit Wijk bij Duur-

stede, Cothen en Langbroek vinden er werk dat bij hen past. Op deze manier 

kan iedereen die hier woont en dicht(er)bij wil werken, aan de  slag in  

Wijk bij Duurstede.
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Brede
op Werk

Visie

Mede ingegeven door de veranderende wetgeving is de kijk op werk aan 
het veranderen. Waar het vroeger meestal om betaald werk ging, is de 
blik nu meer gericht op het totale aanbod van werk in de meest brede 
zin. Dit omvat ook  werkervaringsplekken, stages, vrijwilligerswerk, 
vakantiewerk, etc.

Door al het werk binnen een bepaalde gemeente of regio zichtbaar 
te maken, wordt de duurzame inzetbaarheid van mensen in alle lagen 
van de participatieladder vergroot. Zo worden mensen geïnspireerd 
en gemotiveerd om zelfstandig te klimmen op de participatieladder. 
Daarnaast stimuleert het ook de lokale economie.

Wij willen een dynamiek op gang brengen waarin vraag en aanbod 
verbreedt en inspiratie ontstaat voor nieuwe werkrelaties. Het is onze 
uitdaging om dit vanuit de brede kijk op werk integraal aan te bieden, 
om zo de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 

Participatieladder

Missie

Vanuit onze brede kijk op werk 
constateren wij:
• Het werk wordt op verschillende 

mediakanalen aangeboden en is 
daardoor versnipperd. Mensen 
zijn niet altijd in staat om alle 
mediakanalen te vinden.

• Het werk wordt verkokerd 
aangeboden door partijen die allen 
op een verschillend niveau van 
de participatieladder opereren. 
Daardoor klimmen mensen niet 
gemakkelijk op naar een volgende 
trede.

• Er is potentieel werk dat niet op de 
markt wordt aangeboden. Daardoor 
wordt een deel van de mogelijke 
werkgelegenheid niet benut.

Vanuit onze brede kijk hebben wij een 
concept ontwikkeld voor een digitale 
marktplaats waar alle soorten werk 
overzichtelijk gepresenteerd worden, 
zodat het zoeken, vinden en creëren 
van werk vergemakkelijkt wordt.

De digitale marktplaats ondersteunt 
gemeenten en bedrijven bij de 
uitvoering van de participatiewet op 
lokaal niveau. Door de inzet van lokale 
partners is het mogelijk beter in te 
spelen op de lokale behoeften.

Hagenaar 1
3961 NP Wijk bij Duurstede
KvK 59653124

Werkbijduurstede.nl is een handelsnaam van Brede Kijk op Werk.

Etske Muis, 06 - 2902 0361 etske@bredekijkopwerk.nl
Wilfred ten Heuvel 06 - 5188 0445 wilfred@bredekijkopwerk.nl
Dieter de Vrooqmen 06 - 4700 4442 dieter@bredekijkopwerk.nl
Tanja Legemaat 06 - 2254 5220 tanja@bredekijkopwerk.nl
Patrick Miche 06 - 3733 8706 info@werkbijduurstede.nl
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