
50|50 Workcenter 

     Herstel van het gewone leven! 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun  

achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. 

We sluiten aan bij wat de mensen nodig hebben. We hebben oog voor de hele mens en als 

het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor 

iedereen, omdat iedereen ertoe doet! 

Weer aan het werk! 

50|50 is een uniek leer-  en werkbedrijf met 

een grote maatschappelijke rol. Wij hebben 

afdelingen in elke provincie en werken samen 

met allerlei lokale bedrijven. Daarvoor leveren 

we kwaliteitsproducten en diensten.  

Bij ons kun je in een beschermde setting en in 

je eigen tempo werkervaring opdoen. Je leert 

vakvaardigheden die je nodig hebt richting 

betaald werk. Bijvoorbeeld: lassen, hout-

bewerking, slopen, interieurbouw, montage-, 

inpak- en productiewerk. We hebben ook een 

aantal naaiateliers.  



Wij geloven dat elk mens een volwaardige plek in de 

samenleving verdient, ongeacht je verleden. Als je opnieuw 

wilt beginnen starten we, samen met jou, met nieuwe 

kansen. 

  

Bij 50|50 leer je een dagelijkse structuur, omgaan met 

verantwoordelijkheden en het (her)ontdekken van jouw talenten. 

Daarmee ontstaat een basis voor een zinvolle invulling van je 

leven en een waardige plek in de samenleving. Doel is dat jij 

jouw eigen mogelijkheden en talenten inzet, voldoening uit het 

leven haalt en weer mee doet in de maatschappij. 

 

Wij bieden werkervaringsplekken voor arbeidsmatige dag-

besteding met als doel je op het spoor te zetten van school en/

of werk. Je kunt hierbij denken aan regulier werk, maar ook aan 

participatiebanen, UWV-trajecten, vrijwilligerswerk, enzovoort.  

Ook kun je bij ons stagelopen. Wij bieden geaccrediteerde 

stageplekken voor diverse opleidingen.  

Onze werkmeesters werken samen met jou (en eventueel je 

netwerk) aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert een vak 

door te doen en te leren én we bieden je handvatten hoe je een 

goede werknemer kunt zijn.  

 

Als je zo ver bent dat je de stap naar een betaalde baan kunt 

maken, helpen onze jobcoaches jou een baan te vinden. Daar 

blijven ze jou nog een tijdje opzoeken, begeleiden en coachen. 
 

Vragen en/of aanmelden? 

Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op onze website:  

www.legerdesheils.nl/noord 

Daar vind je ook een actuele adressenlijst van onze afdelingen.  

Samenwerken doe je niet alleen! 

www.legerdesheils.nl/noord 


