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 Wij(k)werken Beijum
De stagevacature is geschikt voor Social Studies; Welzijn en Samenleving.
De stage start in september 2019.
Gegevens Stageplaats:
Naam Stageorganisatie:
Afdeling/Project stageplaats:
Adres stageplaats:

WerkPro
Wij(k)werken Beijum
Claremaheerd 51-53, 9736 LC Groningen

Aantal stageplaatsen:

1

Wij(k)werken Beijum
Wij(k)werken Beijum is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en WerkPro,
met als doel doelgroepen en begeleiding mengen. Hierdoor kunnen onze verschillende
doelgroepen van elkaar leren en de maatschappij ontdekken. Deelnemers in dit project zijn
mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden of die niet of nog niet geschikt zijn om
op de reguliere arbeidsmarkt te werken. Voor anderen bieden wij een zinvol arbeidsbestaan.
Ons motto is: Voor de wijk, door de wijk! Hiermee willen wij zeggen dat het project erg
wijkgericht is en dat mensen dus door te gaan participeren in één van onze projecten iets
kunnen betekenen voor hun wijk.
Wij bieden onze deelnemers agogische ondersteuning in een arbeidsmatige setting.
Het werk
We bieden heel divers werk aan onze deelnemers, zoals werkzaamheden in onze
kringloopwinkel, het tuinteam, een houtwerkplaats en het buurtcongiergesteam. De deelnemers
kunnen bij ons werknemersvaardigheden leren, maar ook sociale contacten opdoen. Daarnaast
bieden wij deelnemers de mogelijkheid om eem MBO entree opleiding te combineren met hun
werkzaamheden. Dit project het de WijkGilde.
Voor de stagiaire betekent dit:
 Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; de doelgroep die tussen een
WMO indicatie en regulier werk valt. Dit kan om diverse redenen, zoals een psychiatrisch
verleden, een verstandelijke beperking etc.
 Het begeleiden van deelnemers van de WijkGilde zodat zij hun opleiding kunnen
afronden.
 Werktijden van 9.00 uur tot 17.00uur van maandag t/m vrijdag, en zaterdag van 12-17uur.
 Alle voorkomende werkzaamheden doen als werkbegeleider en trajectbegeleider, hierbij
heb je een begeleidende en ondersteunende functie en werk je mee met de deelnemers
op de verschillende afdelingen.
 Je voert intake- en voortgang gesprekken, waarbij je gebruik kunt maken van
verschillende instrumenten.

 Je leert te werken met een digitaal klantvolgsysteem.
 Dat je enthousiast, flexibel, empathisch en respectvol bent in omgang met de deelnemers.
Stagevergoeding
Ja, conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Bij Wij(k)werken Beijum draait een stagiair eerst een dag mee. Bij een wederzijdse klik kan
de stage starten.
Sollicitatieprocedure
Brief en CV. per email naar praktijkbegeleider Eva Huisman op 06-24967292
e.huisman@werkpro.nl

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl

