
 

 

Project omschrijving  

Sociale Software Straat  
 

(Landelijk IT praktijkleerprogramma) 
Stichting BEE-Ideas 

  

 
Vacaturenummer XXXX 
Doelgroep PW 
Soort plaatsing Werk met behoud van 

uitkering 
Aantal uren p/week Minimaal 16 uur 
Dienst Dagdiensten, we beginnen met 

minimaal 16 uur per week 
Standplaats Landelijk 
Bedrijf Stichting BEE-Ideas 
  

 



 

INTERESSE? 
Neem contact op met jouw 

contactpersoon bij de gemeente of 

WSP +31 636547043  

  Omschrijving 

NIEUWE LEER-WERKLIJN in de IT! 

 

Projectomschrijving: 

Sociale Software Straat gaat jou helpen om, met je talent en passie voor IT, relevante werkervaring 

op te bouwen waardoor je een kans krijgt de arbeidsmarkt op te komen. Het is een landelijk 

bewezen initiatief van gemeentes, bedrijfsleven, UWV en Stichting BEE-Ideas. 

 

In een veilige setting en onder dagelijkse begeleiding bouw je ervaring op van ICT vraagstukken 

van opdrachtgevers die het initiatief omarmen. Het doel is dat je met deze ervaring doorstroomt 

naar nieuwe mogelijkheden binnen jouw kunnen, het liefst betaald. 

 

Bedrijven leggen verschillende soorten IT-werk neer binnen het initiatief. Het niveau verschilt van 

relatief eenvoudig werk tot complexe opdrachten.  

Enkele voorbeelden: 

• Wekelijks de uitrol van nieuwe software van een groot IT-bedrijf testen; 

• Automatiseringsvraagstukken en geautomatiseerd testen; 

• Verbetering en toevoeging van functionaliteiten aan bestaande software; 

• Gebruikerstesten opzetten en uitvoeren. 

Je doet verschillende werkzaamheden binnen een Sociale Software Straat. Je leert methodieken 

voor het testen van software en je werkt met verschillende tools. Zo word je steeds beter en kom 

je erachter welk soort IT werk het beste bij je past. 

 

Het werk stemmen we af met jou, de teamleider en je trajectbegeleider. Zo zorgen we voor balans 

tussen je ontwikkeling als IT’er, je persoonlijke groei en voor een goede oplevering van je werk 

binnen het project. 

 

Als je voldoende werkervaring hebt kun je de volgende stap maken naar een betaalde baan. We 

hebben een netwerk van werkgevers in de IT-sector die staan te springen om goede mensen zoals 

jij! 

 

De duur van het project hangt af van je inzetbaarheid, je kennis en je ambitie. Het kan zijn dat jij 

na een half jaar klaar bent voor de arbeidsmarkt, terwijl je collega wat meer tijd nodig heeft. 
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Opmerkingen 

Training en begeleiding: 

We verwachten niet van je dat je alles al helemaal goed kunt. Het belangrijkste is dat jij veel 

enthousiasme en passie voor IT meebrengt. Wat krijg je terug voor je enthousiaste inzet: 

• Een plek in een team met enthousiaste collega’s en goede begeleiding; 

• Persoonlijk ontwikkelplan en begeleiding op andere leefgebieden; 

• Ondersteuning bij het vinden van een baan die bij je past; 

• Scholingsmogelijkheden en learning on the job; 

• Aantoonbare werkervaring op niveau bij gerenommeerde bedrijven. 

De werkzaamheden en de begeleiding passen we zoveel mogelijk aan op jouw kennis, capaciteiten 

en ambitie. We moeten daarbij rekening houden met het soort werk dat voorhanden is. Samen 

bepalen we wanneer je klaar bent voor betaald werk. 

 

Werkomschrijving: 

Kerntaak 1: test software. 

Kerntaak 2: beheert en onderhoudt software. 

Kerntaak 3: ontwikkelt software. 

 

Werkt onder begeleiding van een teamleider met inhoudelijke kennis. Wil en kan steeds meer 

zelfstandig werken. Werkt in een prikkelarme omgeving. Kan snel contact opnemen met een 

persoonlijke begeleider in geval van problemen op werkvloer of in de thuissituatie. 

 

Kenmerken kandidaat: 

Denkniveau:   Minimaal mbo-4, afgeronde opleiding niet noodzakelijk. 

Affiniteit met IT:  Websites bouwen (front-end en/of back-end), apps uitproberen, 

    systeembeheer etc. 

Ervaring met IT:  Niet per se noodzakelijk, kennis van standaard codeertalen zoals Java  

    is een pré. 

Nieuwe dingen willen leren: Erg belangrijk. 

VOG:    Verplicht! 

 

 



 

INTERESSE? 
Neem contact op met jouw 

contactpersoon bij de gemeente of 

WSP +31 636547043  

   

 

 

Voorwaarden & inzetbaarheid: 

Dienstverband: Met behoud van uitkering, arbeidsmatige dagbesteding, optioneel nieuw 

   beschut. 

Inzet:   We beginnen met minimaal 16 uur per week. Afhankelijk van je ontwikkeling 

   vergroten we het aantal uren dat je werkt. 

Locatie:  Je werkplek is op de klantlocatie of een gemeentelocatie in jouw gemeente 

   of bereisbaar met openbaar vervoer. 
 

Belangrijkste gegevens / informatie 

Taal - beheersing Nederlands - mondeling Ja 
Taal - beheersing Nederlands - schriftelijk Ja 
Computervaardigheden – Excel – Word - Outlook Ja 
Doelgroep - Gemeente Ja 
Doelgroep - In doelgroepenregister Ja 
Doelgroep - PW 80-100 Ja 
Doelgroep – WAJONG Ja 
Doelgroep – WW Ja 
Taal - beheersing Engels - mondeling Goed 
Taal - beheersing Engels - schriftelijk Goed 

 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:      Ja 
 

 

 

 


