
HÉT LANDELIJKE PLATFORM OM MENSEN MET VERMINDERD 
ARBEIDSVERMOGEN OP EEN SYMPATHIEKE EN GEMAKKELIJKE MANIER 
ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN BIJ BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN 
ANDERE INSTANTIES IN DE REGIO.

BEKIJK DE 
VIDEO!

http://quadia.webtvframework.com/quadia/_app/player_discover_nologo/?id=390635
http://quadia.webtvframework.com/quadia/_app/player_discover_nologo/?id=390635


ZO WERKT WERKEN&JIJ
Iedere zorginstelling en iedere gemeente krijgt een toegangspunt op Werken&Jij. Met een eigen pool van 
kandidaten en de mogelijkheid deze te beheren. Gezamenlijk zorgen we voor een landelijk aanbod en bevorderen 
we arbeidsparticipatie én de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat.
Werkgevers kunnen per regio vrij zoeken in een toegankelijke, goed gecontroleerde en begeleide database 
met gevalideerde profielen. Met een eigen login krijgen werkgevers de mogelijkheid uitdagingen en vacatures 
gemakkelijk te plaatsen en te beheren.

WERK VERBINDT MENSEN AAN DE SAMENLEVING
U staat midden in de samenleving en voelt zich zichtbaar verantwoordelijk voor de wereld om u heen. Iedere 
dag stimuleren bedrijven, instanties en verenigingen de ontwikkeling van medewerkers, klanten en relaties 
om zo het beste in mensen naar boven te halen. Dit geldt ook voor mensen met verminderd arbeidsvermogen. 
Samen met Werken&Jij kunt u op een snelle en efficiënte manier uw betrokkenheid gestalte geven. Voor huidige 
en toekomstige generaties!

GEMEENTE &JIJ

WERKGEVERS (IN DE REGIO)

INSTELLINGEN VOOR MENSEN 
MET VERMINDERD
ARBEIDSVERMOGEN

Philadelphia (mede-initiatiefnemer)
Triade
Sherpa
...

INTERN

HÉT LANDELIJKE PLATFORM
VOOR MENSEN MET
VERMINDERD ARBEIDSVERMOGEN

VERMINDERD 
ARBEIDSVERMOGEN

INTERN/REGIONAAL
WW/BIJSTAND

DE PARTICIPATIEWET
Kleurrijker, diverser, opener, menselijker, vrolijker. Met de Participatiewet stimuleert de overheid om mensen 
met verminderd arbeidsvermogen weer mee te laten doen in de samenleving. Bedrijven zijn binnenkort verplicht 
om met deze bijzondere groep te werken.
Werken&Jij is een landelijk platform dat mensen met verminderd arbeidsvermogen ook daadwerkelijk zichtbaar 
maakt voor werkgevers – met een profiel dat is gevalideerd door een gedragsdeskundige en voorzien van een 
arbeidsmatig advies. Ouders, begeleiders en jobcoaches helpen mee.
Door uit te gaan van de unieke eigenschappen, is het voor de kandidaat mogelijk zich verder te ontwikkelen. 
Gericht op het best haalbare. Van werk met ondersteuning tot werk zonder ondersteuning.



G emeenten geven vorm aan 
hun centrale rol om mensen 

met verminderd arbeidsvermogen 
aan werk te helpen. Een begelei-
der of jobcoach helpt met het in 
kaart brengen van competenties, 
arbeidsinteresses en vaardighe-
den op Werken&Jij. De gemeente 
legt middels dit platform de 
nadrukkelijke verbinding tussen 
kandidaten en werkgevers in de 
regio.

GEMEENTEN INSTELLINGEN WERKGEVERS

“Eindelijk een plek die al 
mijn kwaliteiten perfect 
presenteert.”

I nstellingen helpen mensen met 
verminderd arbeidsvermogen 

aan het werk. Cliënten maken, in 
samenwerking met een gedrags-
deskundige, begeleider of job-
coach van de zorginstelling een 
gevalideerd profiel aan. Zo wordt 
leren, werk vinden en plaatsen 
makkelijk en leuk. De begeleiding 
van cliënten, vanuit de instelling, 
is zeker en zorgvuldig. Gericht op 
wat wél kan.

B edrijven kunnen nu gemak-
kelijk en zorgvuldig werken 

met mensen met verminderd 
arbeidsvermogen. Met per regio 
een toegankelijke, goed gecon-
troleerde en begeleide database 
om uit te putten: gericht op 
een doelgroep of een specifieke 
kwaliteit. Op wat iemand wél 
kan. Uitdagingen en vacatures 
zijn gemakkelijk te plaatsen en te 
vinden.

“Suzanne verrijkt inmiddels al twee jaar 
ons team. Ze is een warme, hardwerkende 
collega. En dankzij de goede begeleiding 
hoeven we ons nooit ergens zorgen over te 
maken.”



PHILADELPHIA STEUNT 
WERKEN&JIJ
“Instellingen zien het liefst zo veel 
mogelijk cliënten aan het werk. Het 
is lastig om werkgevers te vinden 
die de mogelijkheden en het lef 
hebben om mensen met verminderd 
arbeidsvermogen aan te nemen. En het 
is voor werkgevers lastig hen te vinden. 
Dat is ook de reden dat Philadelphia als 
mede-initiatiefnemer ingestapt is in het 
landelijke Werken&Jij-platform.
Voor instellingen is de validering van 
cliënten van groot belang. Het is voor 
alle betrokken partijen belangrijk om te 
weten wat cliënten wél en niet kunnen. 
En niet alleen dat; met Werken&Jij is ook 
adequate begeleiding voorhanden. Dat 
is voor werkgevers een heel fijn idee. En 
voor instelllingen ook. ”

– Greet Prins, Voorzitter Raad van 
Bestuur Stichting Philadelphia Zorg.  

&U - OP EEN NIEUWE MANIER NAAR 
WERK!
Werken&Jij is gebaseerd op de software en systemen van &U. 
Met concrete oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken 
brengt &U specifieke doelgroepen dichter bij werk en krijgen 
werkgevers de mogelijkheid hen op een zekere, zorgvuldige en 
effectieve manier op te nemen in hun werknemerspoel.
Met Philadelphia als mede-initiatiefnemer voor Werken&Jij, 
waar mensen met verminderd arbeidsvermogen vindbaar zijn 
voor werkgevers in het land. Gebouwd met kennis van arbeid, 
organisatie én doelgroep. Samen met gemeenten, instellingen 
en werkgevers. 

+31 (0)35 691 00 28
info@werkenenjij.nl
www.werkenenjij.nl

GEMEENTEN INSTELLINGEN WERKGEVERS


