
Kom je leren 
en werken 
bij ons?

WERKPOST OMROEP GELDERLAND



Omroep Gelderland is de regionale publieke omroep 
van de provincie Gelderland. Vanuit hun pand aan 
de Rosendaalseweg brengt de redactie van de 
omroep nieuws. Ook maken ze informatie-, muziek- 
en actualiteitenprogramma’s. Dit doen ze voor een 
zo groot mogelijke groep Gelderlanders via radio, 
tv en internet. Midden in deze bedrijvigheid bevindt 
zich onze werkpost: Werkpost Omroep Gelderland. 
De werkzaamheden die we voor de omroep doen zijn 
zeer divers. Onze focus ligt op horeca- en facilitaire 
werkzaamheden. Bij ons is geen dag hetzelfde!

Werkpost Omroep Gelderland 
MIDDEN IN HET HART VAN DE OMROEP

SOEP, SALADE EN BROODJES
In de kantine van Omroep Gelderland vind je de basis van onze 
werkpost. Vanuit hier gaan we aan de slag in de kantine, maar 
ook in de rest van het pand. Elke werkdag maken we lunch voor de 
medewerkers van Omroep Gelderland. Meestal bestaat dit uit het 
maken van broodjes, salades en soep. Ook wassen we af, vullen 
de koelingen bij en maken deze schoon. En als Omroep Gelderland 
gasten verwelkomd, zorgen wij dat er een hapje en een drankje 
klaarstaat. 

KOFFIEAUTOMATEN, TERREINONDERHOUD 
EN HAND- EN SPANDIENSTEN
Naast ons werk in de kantine doen we facilitair werk in het hele 
pand van de omroep. We maken de koffieautomaten schoon, vullen 
deze bij en zorgen dat er altijd voldoende papier bij de printers ligt. 
Ook vraagt de omroep ons regelmatig te helpen met hand- en 
spandiensten, bijvoorbeeld rondom kerst of met evenementen zoals 
de Vierdaagse en Zwarte Cross. Buiten zijn we eveneens actief bezig. 
Hier onderhouden we het terrein en we wassen de auto’s van 
 Omroep Gelderland. Je hoeft bij ons dus niet stil te zitten. 
Er is  genoeg te doen! 

‘Het is hier een positieve omgeving, het geeft mij 
stabiliteit en voldoening. Het contact met collega’s 

is ook prettig en de werkzaamheden 
zijn afwisselend.’ 

Chris Jan

BETEKENISVOL WERK
Bij Werkpost Omroep Gelderland 
doe je altijd betekenisvol werk, pas-
send bij jouw interesses, talenten 
en mogelijkheden. Er is volop ruimte 
om te leren en jezelf te ontwikkelen. 
Een prettig leer- en werkklimaat 
vinden we belangrijk. We willen dat 
jij je fijn voelt in een omgeving waar 
aandacht is voor jou als persoon. 
We ondersteunen je bij leren, wer-
ken en/of dagbesteding, maar ook 
in jouw persoonlijke- en sociale ont-
wikkeling. Altijd op maat en op een 

manier die bij jou past.

‘Ik kan hier gewoon 
mezelf zijn.’

Tim

‘Door mijn werk bij 
Werkpost Omroep 

Gelderland voel ik mij 
gewaardeerd.’

Demi



Kom je leren 
en werken bij ons?

Je kunt ons bellen en e-mailen. 

Onze trajectcoördinator neemt 

daarna contact met jou op.
 

driestroomincontact@driestroom.nl
0481 – 37 55 55  

www.driestroom.nl

Wat betekent alledaags geluk voor jou?

We werken samen met 
Omroep Gelderland.

 
Werkpost Omroep Gelderland

Rosendaalseweg 704
6824 KV Arnhem

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 
van 09.00 – 15.00 uur

VOOR WIE?  

(Jong)volwassenen met een beperking en/of afstand tot de  
arbeidsmarkt.

Je kunt bij ons ook stage lopen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs. 

BEREIKBAARHEID

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
De bushalte bevindt zich voor onze deur (lijn 7).

BEGELEIDING

Altijd aanwezig; dichtbij en op afstand.

OVER DRIESTROOM

Werkpost Omroep Gelderland is onder-
deel van Driestroom. Driestroom is er voor 
mensen met een ondersteuningsvraag. We 
ondersteunen bij wonen, leren en werken. 
Bij ons staat jouw alledaags geluk cen-
traal. Voor iedereen ziet alledaags geluk 
er net iets anders uit. Daarom gaan we 
altijd in gesprek over wat alledaags geluk 
voor jou betekent. Dit doen we vanuit drie 
uitgangspunten: echt contact, persoon 
centraal en vergroten van kansen.


