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 SPT & Woonzorgcentrum
Bernlef
De vacature is geschikt voor Social Work; Welzijn en Samenleving. De stage start in
september 2020.
Gegevens Stageplaats
Naam Stageorganisatie:
Afdeling/Project stageplaats:
Hoofd adres stageplaats:
Aantal stageplaatsen:

WerkPro
Wij(k)werken SPT
Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen
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Wij(k)werken SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk)
Wij(k)werken is een samenwerkingsverband tussen Lentis, Cosis en WerkPro, met als doel
doelgroepen en begeleiding te 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 (nog) niet geschikt zijn om op de reguliere
arbeidsmarkt te werken.
Onze deelnemers zijn bekend met multi-problematiek, zoals verslavingsproblematiek,
verstandelijke beperking, psychische beperkingen en problemen op andere leefgebieden zoals
financiële zorgen.
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.
Het werk
We bieden heel divers werk op het gebied van o.a. horeca, schoonmaak, gastdame/heer en
groen werkzaamheden. Er is binnen- en buitenwerk. De deelnemers kunnen bij ons
werknemersvaardigheden leren, maar ook sociale contacten opdoen. Er wordt voornamelijk in
opdracht van bedrijven en particulieren gewerkt. Dat betekent dat er goede kwaliteit wordt
gevraagd en veelal ook met deadlines wordt gewerkt. Maar alles in het tempo en haalbare
niveau van de individuele deelnemer.
Het woonzorgcentrum Bernlef
De stageplek zal deels in combinatie zijn met het Woonzorgcentrum Bernlef. WerkPro is
werkzaam in Bernlef door het beheer van het restaurant, de informatiebalie en een
kringloopwinkeltje. Ook hier zijn er deelnemers aan het werk die (nog) niet geschikt zijn om op
de reguliere arbeidsmarkt te werken.
Je komt hier in aanraking met de doelgroep ouderen, maar je bent begeleider van deelnemers
die een ondersteuningsvraag hebben, onderweg zijn naar reguliere arbeid of voor een zinvolle

arbeidsmatige dagbesteding komen. Het is de bedoeling dat je hier als stagiair een
ondersteundende en vernieuwende rol aanneemt.
Voor de stagiair betekent dit:
- Je werkt met mensen met een verstandelijke beperking, psychische beperking,
verslavingszorg, mensen met een traject richting reguliere arbeid en mensen met een
WMO.
- Je werktijden zijn maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00.
- Je werkzaamheden betreffen werkbegeleiding, trajectbegeleiding, met hierbij een
begeleidende en ondersteunende functie.
- Je voert intake- en voortgang gessprekken, waarbij je gebruik kunt maken van
verschillende instrumenten.
- Je werkt, waar nodig, mee op de werkvloer met de deelnemers. Soms is dit de beste
manier om iemand te leren kennen.
- Je leert werken met een digitaal klantvolgsysteem.
- Je houdt vinger aan de pols bij deelnemers, je signaleert en rapporteert problemen
op financieel vlak, pedagogisch gebied en huisvesting.
- Je bent enthousiast, flexibel, empatisch, respectvol en je bent een harde werker.
Sollicitatieprocedure
Brief en CV. per email naar Vera Uineken; 0615300708
v.uineken@werkpro.nl
Stagevergoeding
Ja, conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Bij Wij(k)werken SPT draait een stagiair eerst 1 dag mee. Bij een wederzijdse klik kan
de stage starten.
Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl

Voor meer informatie: https://wijkwerkengroningen.nl/
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