
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vind jij het leuk om zelfstandig post te bezorgen in Tolbert, Leek, Nietap, Niebert en Nieuw-Roden. Dan is werken 
bij Cycloon misschien wel iets voor jou. Cycloon is een bedrijf, waar er gewerkt wordt met mensen die afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. Cycloon is een bedrijf, waar jij je eigen geld kunt verdienen. 
Je mag op je eigen tempo de post bezorgen in de wijk, waar jij hebt geleerd de post te bezorgen.  
Wij zijn in overleg of er ook mogelijkheden zijn in Grootegast en Zuidhorn dat er vanuit werk en dagbesteding een 
groep onder begeleiding van De Zijlen de post kan bezorgen binnen een wijk. Als jullie denken, dat is een leuke 
klus, neem dan contact met ons op. 
 
Wat moet je doen? 

 Je haalt ’s ochtends de post op die jij moet bezorgen  

 Op de fiets bezorg jij de post  

 Samenwerken met je collega’s 

 Je houdt je aan de afspraak om alle post die dag te bezorgen 
 
Wat moet je kunnen / leren? 

 Je bent verkeersveilig en kunt goed fietsen 
 Je leert je wijk kennen waar jij de post bezorgt 
 Je kunt je houden aan gemaakte afspraken 
 Je vindt het leuk om met mensen om te gaan 

 
Wat bieden wij jou? 

 Een werkplek waar je op je eigen tempo het werk kunt doen 
 Er wordt rekening gehouden met wat jij wel en niet kunt, je mag leren 
 Begeleiding, zij houden overdag ook contact met jou via de telefoon 
 Begeleiding die affiniteit en ervaring heeft met mensen met een verstandelijke beperking  
  

Werktijden/werkdagen:  

5 dagen per week (in overleg) Er wordt gestart met een stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats:  

Startplaats is Tolbert. Bezorgen is in Leek, Tolbert, Nuis, Marum en Roden. Dit gaat in overleg, wat jij kunt/ 
aankunt. Afstanden die verder weg zijn, worden op de elektrische fiets bezorgd. 

                
Bij Werkbemiddeling Westerkwartier zijn er vaak leuke vacatures voor cliënten van De Zijlen. Ben jij op zoek naar 
iets anders? Stel je vraag bij ons en bekijk de nieuwste vacatures op intranet. 
 
 
Irma Bosma 
 
Anja Duin 
Jeannette Muijs 

06 -13203483 
 
06 -20182769 
06 -20173552 

aanwezig maandag, dinsdag en 
woensdag  
aanwezig maandag, dinsdag en 
vrijdag 
aanwezig maandag, dinsdag, en 
donderdag 

irma.bosma@dezijlen.nl 
 
anja.duin@dezijlen.nl 
jeannette.muijs@dezijlen.nl 
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