
 

 

 
Mee-werker creatieve activiteiten 
Binnen Coöperatie OngeEikt werken kunstenaars, ambachtslieden en dienstverleners samen. Ze 
maken producten zoveel mogelijk van hergebruikt materiaal zoals kaarsen, tassen, sieraden, 
kleden, lampen. Ze pimpen stoelen op en maken kunstobjecten. Ze werken met planten, 
keramiek, hout, stof en wat maar voor handen is. Op Eemland 5b is een creatieve werkplaats met 
een kaarsenatelier, timmeratelier, stoffeeratelier, plantenatelier, keramiek atelier en 
textielatelier. Ook is er een kleine showroom waar spullen verkocht worden. De rest wordt 
verkocht in onze Kunst & Ambachtenwinkel aan het Koopmansplein 6-8. www.cooperatie-
ongeeikt.nl 
  
Wat zijn de werkzaamheden:  
1. Meewerken in de Ontdekplekken. Je kunt een maand lang meedoen in de verschillende 

ateliers, en/of winkel naar keuze. Om zo je creativiteit verder te ontwikkelen en te 
ontdekken wat bij je past of waar je goed in bent. Elke week kun je ergens anders meedoen. 
Samen maken we een plan wat je wilt ontdekken en hoe we dat gaan invullen. 
 

2. Zelf werken aan een doel in de Ontwikkelplekken. Je kunt 3 maanden ongeveer 2 dagdelen 
per week meedoen in een van de ateliers, samen met een ondernemer van OngeEikt. Deze 
ondernemer begeleidt je. Je werkt aan een eigen project en/of je werkt mee met de 
ondernemer aan zijn/haar projecten. Dat bepalen we samen. 

 
Wat vragen we van jou:  

• Je bent in het bezit van een geldige WLZ of WMO indicatie 
• De wens om je creatief te ontwikkelen 
• Je kunt samenwerken en zelfstandig werken 
• Je vraagt om hulp wanneer je dit nodig hebt 
• Je wilt meehelpen waar dit nodig is 

  
Wat bieden we jou:  

• Een creatieve en welkome plek 
• De mogelijkheid om te werken aan je eigen doelen 
• De mogelijkheid om je creatieve talenten te ontwikkelen 
• Ondersteuning op maat. 
• Meedoen met workshops en andere activiteiten die binnen OngeEikt worden 

aangeboden. 
• Ondersteuning op afstand door een trajectbegeleider van Cosis 

  
Werktijden/Werkdagen:  
Dit is in overleg met de ondernemer en afhankelijk van jouw wensen. We streven wel naar vaste 
dagen 
  
Naam:                                   Silly Poelstra Trajectbegeleider WDL Cosis  
Telefoonnummer:  06-51444124  
Emailadres:                        s.poelstra@cosis.nu  
  


