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De arbeidsmarkt verandert 
continu 
WIJIJ is er klaar voor 
• Nieuwe normen, wetten en economische bewegingen brengen onzekerheden maar ook 

nieuwe kansen. 

• Een toekomst, waarin werk leuk is en energie geeft. Aan zowel werkgever als werknemer. 

• Het gaat om de match tussen werk en mens. De passie die werkgevers en werknemers 

delen.  

• Met als basis de persoonlijkheid van de werknemer en zijn competenties. 

Een ander perspectief 



Een arbeidsmarkt waar er 
werk is voor mensen 
Waar niet alleen de happy few weten hoe werk bijdraagt aan een gelukkig leven, 

maar iedereen werk weet te vinden dat bij hem past. 

Met dat doel voor ogen is in samenwerking met FNV, CNV, UWV, Avres en VNONCW 

West gestart met het online platform WIJIJ voor de regio Gorinchem. 

Een ander perspectief 

http://www.wijij.nl/
http://www.wijij.nl/


Wij zijn een coöperatie 

waarin werkgevers, gemeenten, 

uitzendorganisaties en onder- 

wijs slim samen werken 

Een ander perspectief 



‘Het WIJIJ-platform is een samen- 
werking van regionale werkgevers voor 
alle werkzoekende burgers in de regio.’ 



WIJIJ-platform 
Op het WIJIJ-platform kunnen mensen hun 

verhaal en talent vastleggen, om vanuit daar 

op zoek te gaan naar werk in de regio dat hier 

bij past, of juist om gevonden te worden door 

werkgevers die op zoek zijn naar 

talent. 

Een ander perspectief 



Wij zijn er voor 
harde werkers die geloven en 

investeren in zichzelf. 

 

Zij hebben meer in hun mars dan 

ze dagelijks kunnen laten zien. 

En hebben de laatste jaren ontdekt 

dat de zekerheid van een vaste 

baan schijn blijkt te zijn. 

Een ander perspectief 



Wij zorgen  
voor een match van 

beroepsvaardigheid en 

competentie op basis  

van persoonlijkheid. 

Een ander perspectief 



Werk dat bij 
je past 
Met WIJIJ vind je werk dat aansluit op je 

passie, talent en de dingen waar je goed in 

bent. WIJIJ zoekt niet alleen werk op basis 

van je diploma’s en cv. Wij zoeken werk dat 

bij je past. Leuk werk dus! 





Mijn Talent 

Portal WIJIJ 



Unieke online persoonlijke presentatie van de kandidaat 

Portal WIJIJ 



Arbeidsmarktverkenner 

Portal WIJIJ 



Talentverkenner vind het talent dat bij je past op harde en/of zachte criteria 

Portal WIJIJ 



Talentverkenner 

Platform WIJIJ 




