Samenwerking met Stroopwafel Uniek
Leer Werkbedrijf Uniek heeft gekozen voor een directe
samenwerking met het bedrijf Stroopwafel Uniek B.V.
Stroopwafel Uniek produceert een glutenvrije, lactosevrije
en zelfs koemelkvrije stroopwafel. Het resultaat is een
heerlijke stroopwafel van goede kwaliteit voor mensen met een glutenintolerantie (o.a. coeliakiepatiënten),
lactose-intolerantie en mensen met een koemelkallergie.
Doordat er in binnen- en buitenland nog weinig of geen

‘Samen
werken aan
je toekomst’

stroopwafels geleverd worden die aan de genoemde
voorwaarden en de juiste kwaliteit voldoen (voor de
mensen met genoemde allergieën), is er veel vraag naar
dit product. In deze samenwerking staan vijf kernwaarden centraal: (h)eerlijk, gezondheid, zorg, duurzaamheid
en CO2 neutraal.
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Missie en doel
Wij produceren stroopwafels met twee doelen: een
lekkere koek maken voor mensen met allergieën en een
beschermde leer-werkplek bieden aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze aanpak nemen
gezond leven, vitaliteit en passie een belangrijke plaats

Ons geïntegreerd aanbod op
de gebieden: scholing, persoonlijke

Wat bieden wij
Leer Werkbedrijf Uniek biedt maatwerktrajecten met

ontwikkeling en toeleiding naar regulier

coaching, om door te kunnen groeien naar een reguliere

werk, zien wij als kansrijk voor de

werkplek. Bij ons of via ons, kunnen werknemers hun be-

doelgroep en uniek in de gemeente.

in. Wij willen onze werknemers gezond, fit en geïnspireerd

roepsvaardigheden en werknemersvaardigheden verder
ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar de passie(s)
en aandachtspunten. Al werkende wordt duidelijk wat op

houden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een brede

passende vervolgstap. De (brede) ontwikkeling van onze

dat moment een passende vervolgplek is, op weg naar

persoonlijke aanpak bij kunnen dragen aan de ontwik-

werknemers staat centraal in ons bedrijf. Dat betekent

de reguliere plek op de arbeidsmarkt. Een uitdagende

keling van zelfvertrouwen, zelfbeeld, sociale vaardighe-

dat wij bijdragen aan goed, gezond en geïnspireerd

route die we graag met onze werknemers aangaan!

den, zelfstandigheid en het geluk van de werknemers.

werknemerschap.
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Dat geeft hen kracht en perspectief om de volgende
stap in hun carrière te kunnen en te durven zetten. Ons

Een goede werknemer

Leer Werkbedrijf Uniek wil bijdragen aan de realisatie

geïntegreerd aanbod op de gebieden: scholing, per-

Wij zijn een commercieel bedrijf waar (passende) eisen

van een inclusieve arbeidsmarkt zoals bedoeld met de

soonlijke ontwikkeling en toeleiding naar regulier werk,

aan de werknemers worden gesteld. Werknemers

invoering van de Participatiewet (2015). Het doel van Leer

zien wij als kansrijk voor de doelgroep en uniek in de

worden bevraagd op hun inzet en resultaten. Daarom

Werkbedrijf Uniek is om mensen met een afstand tot de

gemeente.

worden er duidelijke en concrete afspraken met hen

arbeidsmarkt, in een rustige omgeving, de kans te geven

gemaakt. Op deze manier worden zij gericht voorbereid

te leren en te ontwikkelen en hen geleidelijk te begelei-

Voor wie is Leer Werkbedrijf Uniek

(en goed begeleid) naar een, bij voorkeur, reguliere plek

den naar een reguliere werkplek op de arbeidsmarkt.

Leer Werkbedrijf Uniek biedt kansen aan mensen die

op de arbeidsmarkt.

Dit doel kan Leer Werkbedrijf Uniek realiseren in samen-

hun afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen. Samen

werking met Stroopwafel Uniek B.V..

zoeken we steeds naar de volgende uitdaging. We

Wie ben jij

maken daarbij gebruik van de mogelijkheden in ons

Wil je graag zelfstandig gaan werken in een (regulier) be-

eigen bedrijf. Daarnaast hebben we een groot netwerk

drijf? Wil je hiervoor nog wat vaardigheden ontwikkelen?

waarbinnen we op zoek kunnen naar de meest

Dan ben je bij Leer Werkbedrijf Uniek aan het juiste adres!

