
Wij zijn het bedrijf van de toekomst. Doe je mee? 
Milieuwerk zoekt een jobcoach  
 
Social impact first. Milieuwerk geeft mensen die lang aan de kant stonden een kans 
binnen een regulier bedrijfsproces. In eerste instantie op de eigen werkvloer waar 
electronica wordt gerecycled, maar meer en meer zetten we onze mensen in bij andere 
bedrijven die werken in de circulaire economie.  
 
We zijn op zoek naar iemand met een sociaal hart en een commercieel oog, die onze 
mensen begeleidt terwijl ze aan de slag zijn bij externe opdrachtgevers. Tegelijkertijd ben je 
vanuit Milieuwerk de contactpersoon voor die opdrachtgever en maak je deel uit van ons 
managementteam.  
 
“Als mensen werknemer worden in plaats van cliënt, volwaardig collega in plaats van 
deelnemer, dan kan je ook meer op elkaar bouwen, dan kan je de volgende stappen in je 
bedrijf ook makkelijker zetten. Dan kan je samen verder groeien.” Bekijk het verhaal van 
Milieuwerk op Sociaal Werkkoepel Amsterdam. 
 
Wie zijn wij? 
We hebben bij Milieuwerk een regel voor iedereen die er werkt: je moet het naar je zin 
hebben. Als je het leuk vindt wat je doet, dan gaat de rest namelijk vanzelf. En het leven 
gaat bovendien te snel om het te verspillen. 
Milieuwerk creëert echte duurzame banen voor mensen die moeilijk een baan vinden of 
vasthouden, omdat reguliere banen net te veeleisend zijn. Dit heeft bijvoorbeeld te maken 
met moeilijke leerbaarheid, een langzamer werktempo of andere uitdagingen op persoonlijk 
vlak. Bij Milieuwerk zien wij altijd kansen om volwaardige banen te creëren. We zorgen dat 
onze werknemers er weer bijhoren, mee kunnen doen, en ‘gewoon’ een vast contract krijgen 
als ze het goed doen. Sinds 2014 zijn we gegroeid van 30 naar meer dan 130 medewerkers 
in 2019. 
 
“Bij Milieuwerk zijn er werkplekken met extra begeleiding, taakvereenvoudiging of een 
aangepast tempo. En vooral is er voor iedereen tijd en aandacht, ruimte om fouten te maken 
en zelfs hulp bij privésores, indien nodig. Milieuwerk is een zogenaamde sociale 
onderneming. Onze core business zijn de mensen. En ja, er moet ook gewoon gewerkt en 
geld verdiend worden – al was het maar om te groeien en zo nog meer mensen aan het 
werk te helpen.” interview in FNV Magazine met David Jansen, directeur Milieuwerk 
 
Dit zijn onze medewerkers (video): ‘Ik had altijd moeite met lezen en schrijven, en sinds ik bij 
Milieuwerk ben gekomen helpen ze me daarmee.’  

https://vimeo.com/336322683
https://vimeo.com/336322683
https://vimeo.com/316742608


 
Wat is er aan de hand? 
Milieuwerk groeit! Meer opdrachtgevers in de groeiende circulaire economie weten ons te 
vinden en geloven in onze missie. Daarom zoeken we een jobcoach die ons team komt 
versterken.  
 
Wat is jouw werk? 
Als jobcoach begeleid je medewerkers zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Jouw doel is dat 
ze hun capaciteiten ontplooien, weten te benutten en goed inzetten bij onze opdrachtgevers. 
Je bent er in eerste instantie voor werkgerelateerde vragen, maar als er sprake is van 
persoonlijk problemen, schroom je niet om verbinding te leggen met de noodzakelijke 
hulpverleners of klantmanagers. Met opdrachtgevers blijf je in gesprek om de relaties goed 
te houden en samen te bepalen wat er nodig is om op sociaal verantwoorde wijze de 
zakelijke doelen te behalen. Daarnaast ben je lid van het managementteam, dat nu nog 
bestaat uit 4 collega’s, en doe je in het wekelijks overleg verslag van de gang van zaken. 
 
Wie zoeken we? 
We zoeken een betrokken jobcoach die zich kan vinden in de missie van Milieuwerk. Iemand 
die hart heeft voor onze medewerkers te werken, en die tegelijk oog heeft voor de 
commerciële doelstellingen die moeten worden behaald om onze missie te kunnen 
voortzetten. We zoeken iemand die kennis heeft van het managen van (productie)processen 
in een regulier bedrijf, of die het leuk vindt om dat te leren. Sowieso is leergierigheid een 
belangrijke voorwaarde: de praktijk is hierin de beste school en we groeien samen. Er 
bestaat ook de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen via opleidingen. Bijvoorbeeld 
op gebied van veiligheid en kennis van werkzaamheden in onze sector. 
 
Andere eigenschappen/ vaardigheden: 

● Je weet je te handhaven in de ongepolijste mannenwereld die onze werkvloer soms 
is. Hiervoor is enige levenservaring en persoonlijke weerbaarheid wel zo handig.  

● Je kunt je in spraak en op schrift goed uitdrukken, zowel richting werknemers, 
opdrachtgevers, als andere betrokken instanties. 

● Je weet mensen in beweging te brengen en te motiveren. 
● Je vindt het leuk je te blijven ontwikkelen, zowel als coach als in sector-specifieke 

kennis en vaardigheden. 
● Je houdt van samenwerken. 

 
Wat bieden we jou? 

● Betekenisvol werk in een groeiende sector. Jouw inzet kan het verschil maken in de 
levens van onze (toekomstige) medewerkers.  

● Een marktconform salaris voor de functie van jobcoach, 1800 - 3600 p/m op basis 
van een fulltime-contract (40 uur) afhankelijk van ervaring en competenties. 

● 25 vakantiedagen, pensioenregeling, reis- en telefoonkostenvergoeding, 
mogelijkheid om opleidingen te volgen. 

 
Vragen? Neem contact op met David Jansen, david@milieuwerk.nl of bel 020-5876220 
Interesse? Stuur uiterlijk 23 oktober een brief en je CV naar david@milieuwerk.nl. 
Gesprekken vinden plaats op 31 oktober. 
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