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 GoudGoed Kringloop en Textiel Activering &
Arbeidsmatige dagbesteding

De stage vacature is geschikt voor Social Studies; Welzijn en Samenleving. De stage start in
september 2020.
Afdeling/Project stageplaats:
Hoofdlocatie stageplaats:
Telefoonnr
Aantal stageplaatsen:

GoudGoed Damsterdiep Kringloop en Textiel
Damsterdiep 269, 9713EE Groningen
050 503 9080
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GoudGoed Kringloop en Textiel

De zorg voor mensen en de zorg voor het milieu. Dat zijn de twee doelstellingen van GoudGoed.
Het kringloopbedrijf zamelt bruikbare goederen in volgens het principe schoon – heel – netjes die
worden verkocht of gerepareerd en het biedt activering en arbeidsmatige dagbesteding aan
mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij spreken we van deelnemers.
Iedere deelnemer heeft zijn eigen traject; van zinvolle dagbesteding tot uitstroom naar betaald
werk. De doelgroep is zeer divers en er is plek voor mensen met een verslavingsachtergrond,
psychische problematiek, re-integratieproces of reclasseringstraject. Er wordt samengewerkt
met, of verwezen door, diverse instanties zoals Verslavingszorg Noord Nederland, Lentis, Cosis,
Gemeenten, het UWV, Reclassering etc. Bij GoudGoed kunnen de deelnemers onder
begeleiding werken aan hun persoonlijke leerdoelen op het gebied van arbeidsgewenning en
arbeidsvaardigheden. Voorbeelden zijn omgaan met collega’s, opbouw van uren en werkritme.
Begeleiding
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 zich prettig en veilig
voelt en weer terugkomt. De begeleiding schuwt niet de confrontatie om iemand aan te spreken
op ongewenst gedrag, maar positief gedrag belonen werkt vaak het best. Een fijne werksfeer en
humor speelt een belangrijke rol bij GoudGoed. Deelnemers halen voldoening uit hun
werkzaamheden en werkomgeving.
Het werk
Het werkaanbod bij de locatie op het Damsterdiep is zeer divers. Zo is er een grote
kringloopwinkel, magazijn, computerreparatie, textielafdeling en een Atelier. In de kringloop
wordt van alles verkocht, van meubels, tot electronica, en van boeken tot accecoires. Alle textiel
wordt eerst uitgesorteerd op de speciale textielafdeling. Ook tassen en schoenen en ander textiel
en accesoires. Na dat alles is uitgesorteerd wat het winkel klaar gemaakt en gesprijsd voor
levering aan meerdere kringloop winkels van WerkPro.
De stagiair
De stagiair loop stage op twee afdelingen; kringloop en textiel. Beide afdelingen hebben een
andere structuur, doelgroep en takenpakket. Hierin zit ook de uitdaging.

De stagiair wordt direct betrokken bij het begeleiden van deelnemers, bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden, het voeren van voortgangsgesprekken, houden van intakes, contact met
verwijzende instantie onderhouden en verslaglegging doen in het cliëntvolgsysteem. Aan bod
komt kennis van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, case management en
groepsdynamica.
Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij affectie met de doelgroep heeft, over
relativeringsvermogen en een flexibele houding beschikt m.b.t. indeling van de werkzaamheden.
Daarnaast wordt er vewacht dat de stagiaire en aansturende rol op zich neemt. De stagair houdt
zowel de productie als het welzijn van de deelnemers in de gaten. De stagair werkt samen met
de deelnemers en begeleidt aldoende. De stagiair is een teamspeler, houdt van aanpakken,
communicatief vaardig en heeft humor.
Sollicitatieprocedure
Brief met CV per email naar Esther ter Veld en Anita van Huis
e.terveld@werkpro.nl
a.vanhuis@werkpro.nl
Stagevergoeding
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen
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