
Samen werken
aan werk

Werkervaring opdoen is nog nooit zo leuk geweest: in een omgeving met veel 
publiek om de bus- en treinstations van de Valleilijn. Al werkenderwijs ontwik-
kel je vaardigheden, vul je het eventuele gat op je cv en krijg je zelfvertrouwen. 

Project

Valleilijn  
Het tussenstation 
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Wat doen we op het project?
Samen met andere enthousiaste medewerkers 
houd je toezicht op en om de bus- en trein- 
stations die zijn verbonden door de Valleilijn. 
Je helpt reizigers en passanten door antwoord 
te geven op hun vragen. We controleren de 
openbare autoparkeerplaatsen,  
fietsenstallingen en de stations zelf. Samen 
met medewerkers van OV-bedrijven,  
gemeenten, toezicht en politie draag je bij aan 
nette, toegankelijke en veilige stations. 

Je krijgt daarnaast de ruimte om aan de slag te 
gaan met jezelf en je verder te ontwikkelen.

Je creëert regelmaat en structuur in je  
(werk)leven. Je ontdekt dat je erbij hoort en je 
leert werken in teamverband. 
 
Praktische informatie
• Je gaat 1 tot 4 maanden aan de slag op 

het project op diverse stations.
• Onze standplaats is op het station  

Ede-Wageningen. 

Voor wie?
Voor iedereen die een bijstandsuitkering heeft 
in de gemeente Ede, Wageningen, Veenendaal, 
Barneveld of Nijkerk.

Jij staat centraal op het project De Valleilijn. We gaan samen op reis 

en gaan ontdekken wat je wil en kan. Wij wijzen niet naar je, maar 

bieden een helpende hand. We gaan uit van jouw mogelijkheden, 

niet van jouw beperkingen. Met die mogelijkheden ga je op weg  

naar betaald werk.

Het

Tussenstation
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Wanneer kan ik deelnemen? 
Om alles uit het project te halen voor jezelf 
hebben we een basisprofiel opgesteld om te 
kijken of jij binnen het project past: 
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
• Je wilt aan jezelf werken.
• Je hebt interesse in klant- en  

servicegerichtheid. 
• Je kunt in duo’s werken met mensen van 

verschillende achtergronden en inzichten 
over het leven.

• Je beschikt over een flexibele, leergierige 
en zelfstandige houding.

• Je bent fysiek gezond. 

Na dit project...
vertrouw je jezelf op basis van verbondenheid 
en (h)erkenning en kom je voor jezelf op. Je 
groeit in sociale vaardigheden op het gebied 
van: houding, uitstraling, spreekvaardigheid, 
geduld en respect naar je medemens.  
Je ontwikkelt jezelf naar een baan die bij jou 

past en je weet beter hoe je toekomst eruitziet. 
Je gaat beter om met veranderingen en je 
focust op wat belangrijk is. 

De plek voor jou
Wij bieden een plek waar ook naar jou 
geluisterd wordt. We verbeteren de wereld 
en beginnen bij onszelf. Dit is de plek waar je 
ontdekt dat jij mooi en uniek bent! 

 
“Soms kan even 

stilstaan en 

reflecteren een hele 

vooruitgang zijn.” 

EDE-WAGENINGEN



4

Dit is een uitgave van Werkkracht

Horaplantsoen 
Horaplantsoen 2 
6717 LT Ede

Manenberg
Molenstraat 80F
6711AW Ede

088 00 76 111
info@werkkracht.nl
werkkracht.nl

Wat is Werkkracht?   
Wij zijn ervan overtuigd dat jij van waarde bent en kan bijdragen aan onze maatschappij. Je 
komt tot je recht als je aan het werk bent: je kan jezelf ontwikkelen, je connect met collega’s 
en je wordt steeds zelfstandiger. Daarom zoeken wij samen voor jou een betaalde baan waar 
jij tot je recht komt.

Via onze website kom je meer te weten over Werkkracht en de mogelijkheden voor jou als  
werkzoekende. Ga naar www.werkkracht.nl.

Doorstroom mogelijk naar:

Op dit project doe je werkervaring op, 
ontwikkel je jezelf, ontvang je een  
certificaat en kan je doorstromen naar 
een baan in:
• Automatisering
• Gezondheidszorg
• Handel en administratie
• Horeca en huishouding
• Landbouw, natuur en milieu
• Techniek en productie
• Toerisme en recreatie
• Opslag en transport
• Uniform-vak
• Etc. 

Wil je meer informatie? 
Stel je vragen aan je trajectbegeleider of  
contactpersoon bij Werkkracht. Zij kunnen je 
nog meer vertellen over het project en kunnen 
jou ook aanmelden voor een plek.  
 
Ontvang je een bijstandsuitkering in een  
andere gemeente dan Ede? Neem dan contact 
op met jouw contactpersoon bij de jouw  
gemeente/organisatie.  
 

 


