Werk voor iedereen
WerkPro ontwikkelt en ontplooit activiteiten in noord Nederland voor doelgroepen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Alle activiteiten zijn bedrijfsmatig opgezet en leveren een bijdrage
aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en
uitstroom naar werk. Als betaald werk (nog) niet aan de orde is, heeft WerkPro een breed
aanbod van participatie en dagbesteding. De organisatie telt ongeveer 250 medewerkers.

Stagevacature Refidé Bikes en Demontage fietsen
De stagevacature is geschikt voor Social Work; Welzijn en Samenleving. De stage start in
september 2019.
Afdeling/Project stageplaats:
Adres stageplaats:
Aantal stageplaatsen:

Refide Bikes
Blauwborgje 12 9747 AC Groningen
1

Refide Bikes
Refide Bikes biedt activering en dagbesteding aan mensen die niet in staat zijn om
zelfstandig de arbeidsmarkt op te gaan. De beperkingen bevinden zich over het algemeen op
het psycho-sociale vlak. Het hoofddoel is om mensen zinvolle dagbesteding te bieden
waarbij vaardigheden op het gebied van fietstechniek en verkoopvaardigheden centraal
staan. Wij zien werk als een middel en een doel. Daarnaast kunnen de deelnemers onder
begeleiding werken aan hun persoonlijke doelen op het gebied van arbeidsgewenning en
arbeidsvaardigheden, zoals omgaan met collega’s, opbouw van uren en weekritme.
De deelnemer mag heel laagdrempelig starten. Het aangeboden werk wordt volgens de
geldende normen in de fietsvakhandel uitgevoerd. Dit gebeurd onder leiding van ervaren
begeleiders.
De deelnemer voelt zich weer serieus genomen en hij/zij ‘doet er weer toe’.
Iedere deelnemer werkt in z’n eigen tempo. Het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen
regie is een doel. Iedere deelnemer kan binnen zijn eigen mogelijkheden verschillende
vaardigheden aanleren.
Eenmaal binnen op het project is contact met anderen, een respectvolle benadering en een
prettige werkomgeving DE manier om er voor te zorgen dat de deelnemer weer terugkomt.
De ervaren begeleiding zorgt voor een prettige en uitdagende werksfeer. Dagelijks is er grote
afwisseling in werkzaamheden en contact met consumenten.
Het werk
Bij Refide Bikes wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt tussen 08:00 en 17:00 uur.
Iedere dag worden er fietsen ter reparatie aangeboden. Er is een dagelijkse stroom van
klanten die komen voor een nieuwe - 2de hands fiets, reparatie of de aankoop van fiets
gerelateerde producten. Daarnaast is de verzorging van de winkel en de website een
dagelijks terugkerende activiteit.
Dit alles gebeurd onder leiding van werkbegeleiders en met behulp van een groep
gemotiveerde deelnemers.

De stagiair
 staat stevig in zijn/haar schoenen en kan de deelnemers motiveren.
 kan goed in teamverband werken en is een aanpakker!
 draait mee op de groep. Hij/zij begeleidt de doelgroep bij het uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen mensen.
 doet intake- en voortgang gesprekken waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende
instrumenten.
 Krijgt inzicht in hoe er gewerkt wordt aan de belemmeringen van de deelnemers op
diverse leefgebieden . Denk hierbij aan contact met instanties, maar ook deelnemers
helpen met bijv. hun financiën.
 leert te werken met een digitaal klantvolgsysteem (ONS).
 heeft affiniteit met het product fiets
Het is mogelijk ombovenstaande stageplek te combineren met hetzelfde soort werk bij een
andere doelgroep: Aan de Protonstraat 6 hebben we oa deelnemers met een
verslavingsachtergrond en psychische problematiek. In de werkplaats achterin worden bij
voorbeeld fietsen gedemonteerd. De activiteit is ook hier een middel om aan persoonlijke
doelen te werken. Iedere woensdag wordt en samen ontbeten en op vrijdag samen gekookt.
Gezamenlijk eten zorgt extra voor een wij-gevoel. Mensen komen hier graag.
Je krijgt de mogelijkheid om te ondersteunen bij de aansturing aan een MBO student
Kennis van techniek is een pré maar hoeft niet!
Gegevens praktijkbegeleider t.b.v. sollicitatie
Brief en CV per email naar Erik Koopmans
Telefoon: 050-5774025 of 0625412655
e.koopmans@werkpro.nl
d.boddeus@werkpro.nl
Stagevergoeding
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

