
 
 

 

Kado & Zo, voor alles waar je om geeft…  
Kado & Zo is een bijzondere cadeauwinkel met een atelier voor creatieve activiteiten.  

Kado & Zo is een dagbestedingslocatie. Bij Kado & Zo bieden we werkplek aan 

medewerkers met een beperking die veel plezier beleven aan het vervaardigen en 

verkopen van zelf ontworpen producten. Onze winkel en atelier zijn onderdeel van het 

activiteitencentrum van SWZ Zonhove.  

Kado & Zo creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen 

om jezelf te ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Zinvolle 

dagbesteding is daarbij onmisbaar, hiermee haal je het beste uit zichzelf!  

 

Kado & Zo is op zoek naar creatieve stagiaires / medewerkers. 
Ben jij creatief en op zoek naar afwisselende dagbesteding?  Dan zoeken wij jou! 

 

Vacature 

Naam functie: Creatief medewerker Kado & Zo  

Werklocatie:  Bij Kado & Zo, Nieuwstraat 50, Son   

Uren per week: 6-32 uur per week 

Soort werkplek:  Stage, dagbesteding of werkervaringsplek, onbetaald 

Voorziening nodig:  Ja. Voor stagiaires in overleg  

 

Waar ga je werken? 

Kado & Zo is een cadeauwinkel met atelier gelegen aan Nieuwstraat 50 te Son. In mei 

2017 zijn we verhuisd naar deze prachtige nieuwe locatie. In onze grote cadeauwinkel 

verkopen wij een divers assortiment producten welke allemaal gemaakt zijn door 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In ons atelier hebben wij de 

mogelijkheid veel creatieve activiteiten te ondernemen. Tevens hebben wij ook de 

mogelijkheid tot dienstverlenende activiteiten, onze aangepaste keuken leent zich daar 

prima voor.  

Geen dag is hetzelfde! De komst van klanten zorgt voor een gezellige drukte, maar 

vraagt ook een flexibele werkhouding.  

 

Welke mogelijkheden heeft een creatief medewerker Kado & Zo? 

1. Winkel activiteiten 

• Klanten helpen 

• Kassa bedienen 

• Winkel inrichten  

• Winkel poetsen 

• Producten prijzen 

• Bestellingen opnemen en maken 

 

 

 

 



 
 

 

2. Creatieve activiteiten 

• Keramiek activiteit 

• Stof activiteit 

• Schilderen 

• Kaarten maken 

• Hout branden 

• Haken 

• Nieuwe producten bedenken en ontwikkelen 

• We gaan je mogelijkheden en interesses omzetten in passende creatieve 

activiteiten 

 

3. Dienstverlenende activiteiten 

• Koffie en thee zetten 

• Lunch voorbereiden en opruimen 

• Vaatwasser in en uitruimen 

• Boodschappen voor de afdeling doen 

• Koerierwerk (producten ophalen bij de hout, schilder of kaarsenmakerij activiteit) 

• Vuilnis wegbrengen 

• Was halen 

 

Wat kun je leren? 

Door het bovenstaande aanbod zijn de volgende vaardigheden te leren. 

• Werknemersvaardigheden (op tijd komen, netjes werken, etc.) 

• Sociale vaardigheden (goed omgaan met collega’s, met klanten, etc.) 

• Creatieve vaardigheden (mooie producten maken waar je trots op kunt zijn) 

• Reken vaardigheden (geld rekenen tijdens het bedienen van de kassa)  

• Licht huishoudelijk werk (dienstverlenende activiteiten) 

 

Samen met jou maken we een persoonlijk plan waarin staat beschreven welke taken en 

vaardigheden bij jou passen en wat je wil gaan leren. 

 

Hoe ziet een stage/werkdag eruit?  

Na binnenkomst bespreek je samen met de begeleider de werkzaamheden en de 

planning van die dag. Ga je in de winkel aan het werk of ga je een creatieve activiteit 

doen? Er is ruimte om mee te denken wat je zou willen gaan maken. Hierin proberen we 

jou wens te koppelen aan de producten waar vraag naar is in de winkel.                                  

Samen met de andere medewerkers gaan we aan het werk tot 11.00u en dan drinken 

we koffie. Na de koffie gaan we weer aan het werk tot 12.45u. Dan hebben we lunch tot 

13.45u. Na de middag stemmen we weer af wat de activiteit van de middag gaat 

worden. Ook in de middag hebben we nog een koffie moment. De begeleiders zijn de 

gehele dag op de werkvloer aanwezig om te ondersteunen bij alle activiteiten, te helpen 

bij de eventuele verzorging en nieuwe vaardigheden aan te leren waar nodig.                                          



 
 

Op het eind van je werkdag sluit je met een goed en voldaan gevoel af, omdat je gezellig 

hebt gewerkt, mooie dingen hebt gemaakt en tevreden klanten hebt mogen helpen.  

 

Wat zijn je werktijden? 

Kado & Zo  is geopend van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 16.30u. Afhankelijk van je 

indicatie kun je hele dagen of dagdelen (9.30u-13.00u of 13.00u- 16.30u) komen werken. 

Er is ook de mogelijkheid om met een passende voorziening op zaterdag te komen 

werken.  

 

Contact Kado & Zo: 

Inge Ketelaars   T 0499-496871   M inge.ketelaars@swzorg.nl 
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