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 Raderwerk Kollum
De stage vacature is geschikt voor Social Studies;Welzijn en Samenleving. De stage start in
september 2020.
Gegevens Stageplaats:
Afdeling/Project stageplaats:
Adres stageplaats:
Tel
Aantal stageplaatsen:

Raderwerk Kollum
Voorstraat 122, 9291 CN Kollum
0511-700204
1

Raderwerk Kollum
Raderwerk Kollum heeft twee locaties; een kringloopwinkel en een demontagebedrijf.
De kringloopwinkel staat in de winkelstraat van Kollum, deze locatie zorgt ervoor dat er divers
publiek komt. De uitstraling van de winkel is netjes en verzorgd.
Op het demontagebedrijf worden goederen binnen gebracht, gescheiden en gedemonteerd.
Doordat producten gedemonteerd worden kunnen de grondstoffen hergebruikt worden.
Beide locaties worden ‘gedraaid’ door mensen die om verschillende redenen geen betaald werk
hebben. De belangrijkste taak van de begeleider is om deze mensen te ondersteunen in hun
ontwikkelingsproces. Dit wordt gedaan door samen te ontdekken waar iemands kwaliteiten,
mogelijkheden en wensen liggen. Het ontwikkelproces is bij iedere persoon weer anders, zo ook
het tempo waarin het gaat. Naast de dagelijkse begeleiding op de werkvloer wordt in een
persoonlijk plan doelen gesteld waar de deelnemer aan gaat werken. Er is aandacht voor
sociale, werknemers- en vakmatige vaardigheden.
De voortgang wordt geëvalueerd en de doelen worden zo nodig bijgesteld.
De doelgroep
De doelgroep bij Raderwerk Kollum is divers. Er werken onder andere mensen met een
psychische problematiek, fysieke beperking, licht verstandelijke beperking, mensen vanuit
verschillende culturele achtergronden, verslavingsachtergrond en reclasseringsachtergrond.
Door deze diversiteit kunnen de mogelijkheden per individu ver uit elkaar liggen. De één zou
bijvoorbeeld een reguliere baan aankunnen, terwijl bij de ander een zinvolle dagbesteding met
minimaal aantal uren al voldoende is.

Taakbeschrijving van de stagiair
- voeren van intakegesprekken samen met de begeleider;
- meedraaien op de werkvloer, om de werkzaamheden te leren kennen;
- begeleiding op de werkvloer;
- werk& ontwikkelplan maken samen met de deelnemer;
- evalueren van het ontwikkelplan en deze bijstellen;
- gesprekken uitwerken in het klantvolgsysteem;
- contact hebben met verwijzende instanties.
- trainingen geven, zoals bijv. een kassatraining;
Werktijden stagiair
De winkel en het demontagebedrijf zijn van dinsdag tot en met zaterdag open. Ondanks dat
locatie op maandag niet open zijn is het wel mogelijk om op de maandag stage te lopen, dan zal
je op een andere locatie werken.
Je werktijden zijn tussen 9.00-17.00 uur.
Profielschets stagiair
Als stagiair bij Raderwerk leer je om te gaan met moeilijke doelgroepen en om snel te
schakelen tussen verschillende situaties. De dagen zien er vaak anders uit dan je hebt
gepland. Daarnaast krijg je inzicht in de problematiek waarmee de deelnemer te maken heeft
en hoe ze daarmee omgaan.
Ben je flexibel, heb je affiniteit met de doelgroep en maak je makkelijk contact met
mensen?
Dan is deze stage bij Raderwerk Kollum misschien wel wat voor jou!
Sollicitatieprocedure vanaf februari 2020
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Joanne Ripping.
j.ripping@werkpro.nl
Mobiel: 0651579897
Stagevergoeding
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Contactgegevens t.b.v. coördinatie WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
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