
Een plek waar mensen  
werken aan een  

duurzame toekomst  
voor zichzelf  

en voor anderen

Wil je ook bij ons werken?  
Neem dan contact met ons 

op voor een vrijblijvende 
kennismaking. Dan kijken we 
naar de mogelijkheden om bij 
ons actief te zijn. Ook, als dat 

nodig is, in overleg met de 
desbetreffende gemeente  

of hulpverlener.
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Wist je dat er jaarlijks  
8 miljoen ton plastic in  
de oceaan terecht komt?
We geloven in de kracht van 
verbinding om samen de schouders 
te zetten onder het grote 
milieuprobleem dat heet: Plastic 
Soep. We gaan dagelijks naar het 
strand en rapen het plastic op wat 
daar niet thuishoort. We maken 
hiervan nieuwe producten. Dit 
doen we met een hele gemixte 
groep medewerkers, die om wat 
voor reden dan ook, (tijdelijk)  
geen reguliere baan hebben.  
Met dit werk inspireren we 
anderen. Wil jij ook betekenisvol 
werk doen?

Werken en leren
Stichting Juttersgeluk is een waardevolle 
leer- en werkplek waar iedereen bijdraagt 
aan een beter welzijn en een schoner 
milieu. Ieder mens is uniek, met een 
eigen verhaal en specifieke kwaliteiten 
en behoeftes. Hoe we deze kwaliteiten 
kunnen inzetten en de behoeftes 
optimaal kunnen vervullen, bekijken 
we samen. Zo kun je met je eigen 
mogelijkheden en talenten werkervaring 
opdoen en eventueel begeleid worden 
naar een volgende werkplek.

Ook voor een leerwerkstage 
ben je bij ons van harte 
welkom. Als erkend leerbedrijf begeleiden 
wij zowel maatschappelijke stagiaires als 
stagiaires vanuit SO/VSO.

Werkritme en werkervaring
Er is bij ons veel verschillend werk te doen. 
Door de uiteenlopende werkzaamheden, 
van strandjutter en sorteerder tot 
handvaardige productie- of creatief 
medewerker, kunnen wij aan veel 
verschillende interesses voldoen. We 
gebruiken ambachtelijke technieken én 
de nieuwste technische snufjes om onze 
producten van het geraapte plastic te 
maken. We vinden het belangrijk dat het 
werk past bij jou, zodat je altijd met plezier 
mee kunt doen. 

Samen de plasticsoep bestrijden zorgt  
voor teamspirit, wilskracht en individuele 
groei. Wil jij ook je steentje bijdragen?  
Dat kan. Iedereen uit de omliggende 
gemeenten is welkom bij Juttersgeluk.

‘ Bij Juttersgeluk doen  
we het samen. Om iets  
goeds te doen en iets  
goeds te ontvangen.’




