
 

 

Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief 
Groep ruim 1.200 mensen in dienst. Minstens 80% hiervan heeft een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers werkt bij Inclusief Gresbo in de 
werkbedrijven Groen, Post & Digitalisering, Schoonmaak, Catering, Verpakken & Montage,  
Electromontage & Assemblage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers. De 
rol van arbeidsmarkttoeleider is ondergebracht bij Inclusief Intervens. Dit is dé organisatie 
voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Vanuit onze rol als arbeidsmarkttoeleider worden onze werkbedrijven ingezet als 
leeromgeving, immers “werken leer je door te werken”. In een veilige, maar realistische 
werkomgeving kunnen kandidaten/werknemers werken aan werknemers- en 
vakvaardigheden. Ze doen werkritme op en leren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 
naar loonvormende arbeid. Hiervoor zijn ‘academies’ ontwikkeld. Een ‘academie’ is een 
speciale route binnen Inclusief Gresbo. Het doel is de kandidaat voor te bereiden op het 
werk in een bepaalde sector, waar aan bepaalde kwaliteitseisen moet worden voldaan. Zo 
is er een academie voor de werksoorten ‘Schoonmaak’ en ‘Groen’. Voor uitbreiding van 
onze ‘Groen’ academie zijn we op zoek naar een enthousiaste  

Praktijkleider Groen acedemie (28-36 uur per week) 

Een ‘academie’ is geen fysieke school. Het is een leerroute die plaatsvindt in een bepaalde 
werk- en leer omgeving. In deze omgeving verricht de kandidaat werkzaamheden én krijgt 
daar de nodige specialistische begeleiding.  

Wat zijn je werkzaamheden: 

Gedurende het traject begeleid je kandidaten in het ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden. Ook leer je kandidaten de vakvaardigheden die horen bij het 
werken in het Groen. Dit leer je kandidaten vooral door het voor te doen en met ze samen 
te werken. Je houdt rekening met specifieke capaciteiten en beperkingen en gaat daarbij 
uit van het ontwikkelpotentieel van de kandidaten. Het ontwikkelen van mensen zit in je 
hart en je hebt veel affiniteit met het werken in het Groen (bijvoorbeeld doordat je een 
afgeronde opleiding hebt als hovenier). Je werkzaamheden zullen zich voornamelijk 
richten op het Groen maar je bent ook bereid om, indien nodig, je voor onze ‘Schoonmaak’ 
academie in te zetten. Ook binnen de ‘Schoonmaak’ academie leer je kandidaten het vak 
van schoonmaken door samen aan het werk te gaan.  

Bij deze functie hoort ook dat je je ervaringen schriftelijk vastlegt. Je bent in staat om de 
voortgang van het traject duidelijk te verwoorden. Je stemt zo nodig af met collega’s van 
ons re-integratie bedrijf Inclusief Intervens. Jouw kennis en ervaring stelt je in staat om 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons leer-/werkbedrijf.   

Wie ben jij? 

Je hebt een opleiding (bijvoorbeeld MBO 4) en/of ervaring die aansluit bij de functie. Je 
hebt kennis van verschillende doelgroepen, je ziet het als een uitdaging om met mensen 
om te gaan met verschillende beperkingen en problemen en beschikt over het talent om 
kandidaten te leren en te onderwijzen. Verder kun je in deze functie niet schitteren 
zonder affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het ook een 
voorwaarde dat je goed kunt communiceren op verschillende niveaus. Je beschikt verder 
over een flexibele werkinstelling en je bent gewend om proactief in te spelen op datgene 
wat er om je heen gebeurt. Wanneer je daarnaast ook nog de meerwaarde ziet van werken 



 

 

in teamverband en het delen van kennis en ervaring om samen krachtig te kunnen 
optreden, dan nodigen wij je van harte uit om naar deze functie te solliciteren.  
 
Wat bieden wij: 

We bieden je een afwisselende job in een dynamische omgeving. Je werkt in het team 
direct samen de praktijktrainer van de Schoonmaak onder verantwoordelijkheid van de 
Unitmanager Groen/Schoonmaken/Schilders. Er is veel ruimte voor inbreng naar eigen 
opvattingen. Inclusief Groep heeft een eigen CAO met onder andere een 
eindejaarsuitkering van 4% en een bonus bij goed functioneren. De functie is ingeschaald in 
schaal 7 (min. € 2176,-- max. € 3212,--o.b.v. 36 uur). 

Enthousiast? 

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Laat het ons weten door middel van een brief met 
motivatie en CV. Deze kan je voor 9 oktober 2020 sturen naar Inclusief Groep, t.a.v. afd. 
P&O, Postbus 87, 8070 AB Nunspeet, e-mail: sollicitaties@inclusiefgroep.nl. Wil je meer 
weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met Jan van Dijk (Unitmanager 
Groen/Schoonmaken/Schilders) of Lidy Dikkema (HR-adviseur) telefoonnummer 0341-
274200.  

De vacature zal gelijktijdig intern als extern worden uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal 

de interne kandidaat voorrang hebben op de externe kandidaat. 

 


