
2.556
deelnemers

KRINGLOOP
• De kringloopwinkels van GoudGoed en 

Raderwerk hebben ondanks de corona-
beperkingen ruim 55% van de ingeza-
melde kilo’s verkocht

• Er is 2 ton kg minder textiel ingeza-
meld dan in 2019

• Er is 22.500 kg meer textiel gestort als 
afval dan in 2019

HORECA
• 400 deelnemers hebben doorgewerkt 

door afhaalmaaltijden aan te bieden
• Er zijn ruim 550 maaltijden gedoneerd 

in het kader van Doneer een diner en
• 400 Soepen op de stoep (uitgedeeld) 

door Stadsrestaurant Het Oude Poli-
tiebureau

• Bij Eeterie WIJKoken is gekookt voor 
de Voedselbank en zijn er 2085 maal-
tijden bereid voor Samen aan Tafel

• 10.000 van de 11.000 liter zelfgebrou-
wen bier is verkocht door De Prael, 
wat gelijk staat aan 5 werk- en leer-
plekken!

• Theeschenkerij Ewsum leverde 250 
kerst- en snertpakketten

• 7 dagen per week zijn 60 warme maal-
tijden verzorgd door restaurant Buur-
ten bij Bernlef, voor (wijk)bewoners 

IN DE BUURT 
• 60 wijkbewoners aan het werk bij Wijk-

werken Beijum 
• 16 wijkbewoners hebben via het wijk-

gilde hun eerste diploma behaald; 2 
deelnemers hebben al regulier werk 
gevonden!

• bij d’Ambacht Leeuwarden stond 2020 
in het teken van nieuwe ontwikkelingen 
en uitbreiding van activiteiten

•  Wijkwerken Oosterpark heeft ver-
bindende activiteiten georganiseerd: 
zwerfvuilteams, ‘Sop till you drop’ en 
‘Hier begint de Zee’

Onze jobcoaches hebben in 2020:
• 171 mensen begeleid in een re-inte-

gratie- of jobcoachtraject voor UWV
• 59 deelnemers in gemeente Gronin-

gen begeleid op een werkervarings-
plek richting arbeidsmarkt

• 26 ROC-jongeren begeleid bij stage-
orëntatie om structuur en werkne-
mersvaardigheden te leren

2020 IN BEELD

Diploma’s 
Wijkgilde16

snert

250

RE-INTEGRATIE

gemiddelde 
klanttevredenheid 
(UWV)

In coronajaar 2020 hebben 240 mede-
werkers, 470 vrijwilligers en 190 sta-
giairs bij WerkPro op aangepaste ma-
nieren gewerkt aan continuering van 
dagbesteding en begeleiding. 
Met succes: in tegenstelling tot de 
klanten van horeca en kringloop, ston-
den onze deelnemers nooit voor een 
dichte deur! 
De deelnemers hebben ook nooit hoe-
ven duimendraaien, want de insteek 
van onze teams was en is: we doen 
wat wél kan! 

Meer weten? Lees ons uitgebreide 
jaarverslag op werkpro.nl/publicaties.

LAAGDREMPELIG
De toename van het aantal zorgtrajecten in 2020, 
gaat vooral over Wmo-ondersteuning in opdracht 
van gemeenten. 
Onze overtuiging dat zinvolle dagbesteding bij-
draagt aan het welbevinden van mensen, vertalen 
we in het concept algemene voorzieningen. 
Hier kunnen mensen zonder indicatie terecht voor 
laagdrempelige zorg, ontmoeting en participatie. 
Dat maakt een wereld van verschil, persoonlijk en 
maatschappelijk!

VERSCHIL MAKEN
Door het hele jaar open te blijven, 
hebben we voor velen het verschil ge-
maakt. Voor onze deelnemers, zodat 
eenzaamheid of terugval kon worden 
voorkomen. Voor onze klanten, die 
een maaltijd konden afhalen of done-
ren of hun nog bruikbare spullen kon-
den opruimen. Voor onszelf, omdat we 
zijn bevestigd in onze betekenis en al 
doende veel hebben geleerd.
Bijvoorbeeld door digitale en online 
mogelijkheden te benutten voor onze 
sociale ondernemingen en activiteiten.

Trajecten 2020 2019

Activeringstraject 439 574

Justitie 270 335

Re-integratietraject 236 296

Zorgtraject 1611 1301

Totaal aantal deelnemers 2556 2506

FIETSEN
• Ondanks de coronacrisis verwerkte het 

AFAC fietsendepot aan de Travertijn-
straat 5.260 ingebrachte fietsen, die 
deels konden worden herenigd met de 
oorspronkelijke eigenaar

• 12 fietsstewards werden met succes 
ingezet om de fietsenoverlast in de Gro-
ninger binnenstad te beteugelen

792 terug naar eigenaar

968 opgeknapt voor verkoop

513 gedemonteerd

MAATSCHAPPELIJKE 
OPVANG EN 
DAGBESTEDING

• In 2020 hebben bijna 260 mensen 
gebruik gemaakt van de dagbe-
steding in Groningen, Assen en 
Winschoten

• Samen met Het Kopland en de 
gemeente Groningen hebben 
we opvang geboden aan dak- en 
thuislozen in Simplon Hostel 

DE WASPLAATS
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1 2

4

5

6

3

COCO22

3,2 
miljoen kg 

ruim 3 ton CO2 

besparing

ingezamelde 
spullen

1600 voetbalvelden 
aan bomen

1.600x

muurschildering in het Schimmelpenninck Huys

Soep op de stoep in de 

Oosterparkwijk

Werken op veilige afstand

De horeca ging over op 

afhaalmaaltijden

onze omzetsoorten

werkpro.nl
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