
Overkempe 
Medewerker winkel  
 
In het kort 
 
In het centrum van Olst ligt onze kopieer en kadowinkel, gevestigd in het Holstohus. Het Holstohus is 
een onderdeel van de organisatie ‘ut Huus. Een lokale cultuur en welzijnsorganisatie. Naast onze 
kadowinkel vind je in het Holstohus ook een brasserie waar je kunt eten en drinken, de 
wereldwinkel, de bibliotheek van Olst en diverse loketten van bijvoorbeeld de VVV, de politie en de 
gemeente. 
 
In dit leerwerktraject leer je alles over het werken in een winkel, zodat jij ook in een andere winkel 
zo aan de slag kunt! Het bedienen van de kassa, het schoonhouden van de winkel, het openen en 
sluiten van de winkel en ook het werken in een magazijn komt aan bod in dit traject. In 
samenwerking met de Plus Supermarkt en het Holstohus, bieden we je de mogelijkheid om op één 
van deze plekken een periode stage te lopen.  
 
 

 
 
Inhoud leerwerktraject 
 
Het leerwerktraject biedt je de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoud om in een winkel te 
werken. Onze begeleiders kunnen je hierin ondersteunen en begeleiden, waardoor je stap voor stap 
het traject kunt doorlopen. Uiteindelijk ontvang je een diploma van DeSeizoenen en is je portfolio 
een overzicht van jou kwaliteiten. 
 
Het traject is als volgt opgebouwd: 
 
Basismodulen 
Module dag openen 
Module schoon/hygiënisch 
Module artikelen/voorraad 
Module algemeen 
Module klantbenadering 
Module dag sluiten 
 
Keuzemodulen: 
Module Kopieer en kadowinkel 
Module Plus supermarkt 
Module Holstohus 
 



Om voldoende te kunnen leren, adviseren we je om tenminste drie dagen of drie verschillende 
dagdelen per week te komen werken. 
 
Naast de modulen worden er competenties en vaardigheden behandeld die alle werkgevers 
belangrijk vinden. Je werkhouding bijvoorbeeld,  je aan afspraken houden, op tijd komen en 
zelfstandig werken . Deze vaardigheden worden gemeten, met een vragenlijst van INVRA  Arbeid, 
hierin kun jij ook duidelijk zien welke kwaliteiten je al bezit en met welke kwaliteiten je nog aan de 
slag moet. 
 
Voor meer informatie , kijk op de website van INVRA 
 
Na het leerwerktraject 
 
Wat kun je nu na het leerwerktraject?  Doordat je nu weet hoe het is om in een bedrijf te werken, je 
werknemersvaardigheden hebt ontwikkeld en daarnaast een vak hebt geleerd. Ben je weer een stap 
dichterbij de arbeidsmarkt en een stap dichterbij je volgende baan als medewerker in een winkel. 
 
Wil je meer leren over het werken in een winkel dat kun je na ons leerwerktraject met een 
voorsprong beginnen aan een MBO opleiding niveau 1, aankomend winkelmedewerker. 
Ook kan het juist zijn, dat je bedenkt, dat dagbesteding voor jou het beste is. 
 
Kortom: het leerwerktraject biedt jou mogelijkheden voor je toekomst.  
 
Kosten en toelatingseisen 

Voor toelating is een indicatie dagbesteding nodig (WMO/WLZ). Wij kunnen je ondersteunen in het 
aanvragen van deze indicatie. 
 
Een indicatie is niet nodig, wanneer een aanvraag vanuit school komt, of bijvoorbeeld via een re-
integratiebureau. De kosten worden dan betaald door de aanvrager. 
De kosten zijn mede afhankelijk  van het aantal uren dat je per week komt om het traject te volgen 
en van de uiteindelijke  duur van het hele traject. Er wordt gekeken naar wat het beste bij jou past, 
het traject kan 3 maanden duren maar ook een half jaar. Voor meer informatie, neem contact met 
ons op.  Om deel te nemen aan het leerwerktraject zijn geen diploma’s of certificaten vereist. Wij 
vragen wel van je dat je graag wil, motivatie dus!  
 
Aanmelden en contact 
 
In een eerste kennismakingsgesprek gaan we het hebben over jouw wensen en verwachtingen. 
Samen gaan we bespreken wat Overkempe je kan bieden. Je kunt gaan kijken op de verschillende 
werkplekken en in gesprek gaan met de werkleiders. Daarna volgt er een aanmelding bij de 
organisatie via onze zorgregistratie. 
Je gaat dan beginnen met een introductie periode. In deze periode wordt bekeken wat je niveau is, 
wat je wilt leren en welke afspraken er gemaakt moeten worden. 
 
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden? 
Of wil je toch eerst nog wat meer informatie over Overkempe of over het traject zelf? Neem contact 
op met: 
 
Linda de Wal, Trajectbegeleider  
06-53487113 
ldewal@deseizoenen.org 

http://www.invra.nl/
mailto:ldewal@deseizoenen.org

