Profiel verhalenverteller 2022 Voortgezet Onderwijs en Beroeps
onderwijs
Rondleider en verteller bij het Upcyclecentrum
Het Upcyclecentrum kijkt naar de toekomst. Welke afvalstromen zijn er en hoe kunnen we
deze hergebruiken? Hoe kunnen we zorgen voor een wereld waar circulaire economie de
standaard is in plaats van de uitzondering. Als circulair ambachtscentrum komen in het
Upcyclecentrum afval, grondstof en ondernemen samen. Middelbare scholen, mbo en hbo
komen voor inspiratiebijeenkomsten, lessen en bliksemstages naar het Upcyclecentrum voor
‘Expeditie Upcyclecentrum’. Daarom zijn wij op zoek naar verhalenvertellers, die willen
vertellen over het Upcyclecentrum. Ook het tegengaan van verspilling door materialen te
hergebruiken en weer waardevol te maken is een belangrijk onderdeel van het verhaal.
Expeditie Upcyclecentrum: het educatief programma
Het programma Expeditie Upcyclecentrum wordt aangeboden aan leerlingen en studenten
van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo, toegespitst op hun niveau en kennis. Voor dit
educatief programma zoekt Stad & Natuur vrijwilligers die het leuk vinden om voor de groep
te staan en het verhaal van het Upcyclecentrum te vertellen en een rondleiding te geven over
het recyclingperron, door de catacomben en langs de ondernemers die nieuwe producten
maken van oude materialen.
Wie ben je?
• Je werkt zelfstandig
• Je staat comfortabel voor een groep
• Je weet leerlingen/studenten geboeid te houden voor je verhaal en te prikkelen om
na te denken over de stof
• Je bent tussen de 18 en 100 jaar en hebt ruimte om minimaal een keer per maand
een expeditie te geven.
• Een pré als je interesse hebt voor de thema’s afval, grondstof en upcycling
Wat bieden we jou?
• Je bent baas over eigen tijd: je beslist zelf op welke momenten je kunt.
• Een vrijwilligersvergoeding per dagdeel
• Een super inspirerende vrijwilligersplek met goede begeleiding
• Trainingen en uitjes met vrijwilligers van Stad & Natuur
Upcyclecentrum
Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat verspilling wordt tegengaan door materialen te
hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven
waar je kan zien hoe we dat samen kunnen doen: op het recyclingperron, met de
ondernemers en het belevingscentrum. Lees meer via almere.nl/upcyclecentrum. Vanaf
2019 mag Stad & Natuur in opdracht van de gemeente Almere een educatief programma
verzorgen voor het Upcyclecentrum in Almere.
Reageren?
Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu
naar sollicitatie@stadennatuur.nl. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk
gesprek, waarin we gezamenlijk bekijken hoe we jouw kwaliteiten het beste tot uiting kunnen
laten komen. Het educatief programma bij het Upcyclecentrum wordt door Stichting Stad &
Natuur Almere uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere.

