
 
 
 

Wij zijn het bedrijf van de toekomst. Doe je mee? 
Milieuwerk zoekt een Werkbegeleider 

 
Milieuwerk geeft mensen die lang aan de kant stonden een kans binnen een regulier bedrijfsproces. 

Midden in de circulaire economie samen met haar partner het Recycling Service Centrum.  
 

Hou jij van diversiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid in je werk? Vind jij het fijn om sturing te geven 
aan de individuele ontwikkeling van een medewerker en daarnaast de verantwoordelijkheid te dragen 
voor een operationeel (team)proces? En bovenal om mee te bouwen aan één van de mooiste sociale 
ondernemingen van Amsterdam? Dan is deze baan wellicht voor jou.  

 
“Als mensen werknemer worden in plaats van cliënt, volwaardig collega in plaats van deelnemer, dan 
kan je ook meer op elkaar bouwen en samen verder groeien.” Bekijk het verhaal van Milieuwerk op 
Sociaal Werkkoepel Amsterdam. 
 
 
Wie zijn wij? 
‘Als je doet wat je leuk vindt dan komt de rest vanzelf!' dit is regel 1 bij Milieuwerk. 
 
Milieuwerk is onderdeel van Social Capital en bouwt samen aan de droom: voor iedereen met een 
arbeidsbeperking die graag wil werken is er een leuke, betaalde baan.    
 
Milieuwerk creëert 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 bij horen, mee 
kunnen doen, en ‘gewoon’ een vast contract krijgen als ze het goed doen.  
 
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. 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://sociaalwerkkoepelamsterdam.nl/verhalen/milieuwerk-stelt-wens-van-de-mens-centraal/
https://vimeo.com/316742608


Wat is er aan de hand? 
Milieuwerk groeit! Sinds 2014zijn we gegroeid van 30 naar meer dan 130 medewerkers in 2023. 
Samen met het Recycling Service Centrum (RSC) zullen we komende jaren steeds meer betaalde 
werkplekken creëren. Daarom zoeken we een werkbegeleider die ons team  komt versterken.   
 
 
Wat is jouw werk? 
Als werkbegeleider begeleid je medewerkers op het Recycling Service Centrum in hun werk. Het doel 
is dat ze zich kunnen ontwikkelen terwijl ook het werk wordt gedaan.  Jouw doel is dat ze hun 
capaciteiten ontplooien, weten te benutten en goed inzetten gedurende de werkweek.  Je bent er in 
eerste instantie voor werk gerelateerde vragen, maar als er sprake is van persoonlijk problemen, 
schroom je niet om verbinding te leggen met onze interne jobcoaches. Met het RSC blijf je in gesprek 
om de relatie goed te houden en samen te bepalen wat er nodig is om op sociaal verantwoorde wijze 
de zakelijke doelen te behalen. Je bent onderdeel van een team van voormannen en valt onder de 
directe aansturing van de Teamleider RSC met ruime ervaring van de doelgroep en het werk.  

 
In deze functie ben je het meest succesvol wanneer je beschikt over... 
Oplossingsgerichtheid, klantgerichtheid en kunt coachen/motiveren/activeren om het beste uit de 
mensen én uit het werk te halen. Daarnaast dien je richting en sturing te geven aan medewerkers, 
waarbij je jouw stijl van leidinggeven aanpast aan de betrokken medewerker of groep. Dit alles binnen 
een afdeling waarbij duurzaamheid in werk en het behalen van gezamenlijk resultaat centraal staat.    

Werkervaring in de recycling/productie is een pré. Verder beschik je over een afgeronde mbo-
opleiding en heb je affiniteit met sociale werkgelegenheid/inclusie.  
Tik je niet elke box (nog) af? Solliciteer dan toch, want waarschijnlijk breng je weer andere mooie skills 
mee waar wij nog niet aan gedacht hebben! 
 
Werken bij Milieuwerk is werken bij een gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers.  We vinden dat 
iedereen waarde heeft. Het maakt niet uit waar je in gelooft, hoe oud je bent, of je een 
arbeidsbeperking hebt, waar je vandaan komt en op wie je valt. We zijn vooral geïnteresseerd in jou. 
En hoe je met ons wilt samenwerken.  
  
Type dienstverband:  bepaalde tijd – starten met een jaarcontract 

doorbouwen naar onbepaalde tijd mogelijk 
Aantal uren:   32-40 uur (fulltime) 
Werksfeer:   informeel, samenwerking, productie, familie, lachen, gewoon werken 
Locatie:  Recycling Service Centrum, Amsterdam Westpoort 
Opleiding:   MBO 
Werkervaring:  minimaal 3 jaar 
Salaris (fulltime):  €2.000 - €3.000 o.b.v. relevante werkervaring 
Vakantiedagen:   25  
Reizen:    vergoeding ov-abonnement 
Persoonlijke Ontwikkeling: Opleidingen en ontwikkeling worden gestimuleerd 
 
Vragen?   Neem contact op met Gina Engelhart, Gina@milieuwerk.nl  
 
Interesse?    Stuur uiterlijk 17 maart jouw motivatie brief en je CV naar  

Gina@milieuwerk.nl  
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 maart.  
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