
Bouw Toppers
Kennismaking en  
leerwerk trajecten voor  
medewerkers bouw 

Wil je graag met je hoofd én met je handen werken? Maar heb je geen diploma 
of werkervaring in dit werk? Maak dan kennis met de bouw en ontdek of dit 
werk bij je past. 

http://www.wspmiddenholland.nl


Wij organiseren verschillende leerwerktrajecten voor mensen met en zonder 
ervaring. Ook als je al wat langer op zoek bent naar werk ben je van harte 
welkom. De kennismaking, opleiding en coaching zijn gratis. Iets voor jou? 
Dan ga je verder met voorbereiden en kennismaken met het werk in deze 
sector. In maximaal 6 weken word je klaargestoomd om aan de slag te  
gaan bij een werkgever in de regio. Dit staat je te wachten.

Denk je dat je de drie meewerkweken in het groen 

niet nodig hebt en kun je direct aan de slag bij de 

Bouwacademie? Dan bekijk je met je persoonlijke 

coach of je deze stap kunt overslaan en start je 

meteen met de kennismaking bij de Bouwacademie.

 

Bouwacademie in Waddinxveen
De Bouwacademie is hét opleidingsbedrijf voor de 

bouw in de regio Midden-Holland. Hier maak je 

kennis met alle soorten werk in de bouw. Je gaat 

onder meer schilderen, stukadoren, tegelen, metselen, 

profielen stellen en timmeren. Ook behaal je in deze 

tijd je Vca-certificaat en krijg je een training klant-

vriendelijkheid. Het prettige is dat jij hierin continu 

begeleid wordt. Zowel persoonlijk door een coach als 

op de werkvloer door een praktijkbegeleider van de 

Bouwacademie.

Voorbereiding op leerwerktraject
 

Meewerken in het groen
Twijfel of je nu al fit genoeg bent om te werken in  

de bouw? Heb je wat tijd nodig om weer in het 

werkritme te komen? Werk dan drie weken mee in 

het groenonderhoud in Gouda en omgeving. Werken 

in het groen is ieder seizoen anders. In de winter is 

dat vooral het knotten van wilgen, verwerken van 

snippers en snoeien van bosplantsoenen. Hierdoor 

kun je eraan wennen om iedere dag buiten te 

werken, vroeg op te staan en fysiek bezig te zijn.  

Zie het als de perfecte basis voor werken in de bouw. 

Je krijgt een coach toegewezen voor al je vragen. 

Bovendien hoef je niet meteen fulltime te starten, 

maar bouw je het aantal werkdagen per week op. 

Ook leer je al een aantal taken die ook in de bouw 

gevraagd worden. 

Leren en werken
Na de kennismaking met de verschillende soorten werk maak je een keuze voor een specifiek vak in de bouw. 

Je start met je vak opleiding en met werken bij een werkgever bij jou in de buurt. Je persoonlijke coach 

begeleid je hierin. Samen met ons zoek je de werkgever die het beste bij jou past én de opleidings vorm die 

goed aansluit. Dat kan een volledige mbo-opleiding zijn, een korte praktijkopleiding of een praktijkverklaring 

die je gewoon op de werkvloer behaalt. 



WerkgeversServicepunt Midden-Holland stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke 
manier te ondernemen. Dat noemen we sociaal of inclusief ondernemen. Daarmee willen we meer mensen aan het werk helpen 
en houden. Dat doen we namens de gemeenten Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, UWV, 
Promen en Ferm Werk.

Aanmelden?
De eerste stap richting werken in de bouw is je aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst. Meld je daarvoor 

aan op www.wspmiddenholland.nl. Heb je vragen? Stel ze aan Eef Oosterwijk via e.oosterwijk@waddinxveen.nl of 

Johan Doruijter via johan.doruijter@uwv.nl.

Benieuwd?
Mail ons

snel!

Dit levert het je op:
•  Je hebt kennisgemaakt met alle soorten werk 

in de bouw en weet goed welk vak jij wilt 

gaan leren.

•  Je hebt een Vca-certificaat. Dat staat voor 

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 

Aannemers en is verplicht voor iedereen die 

in de bouw werkt.

•  Je weet hoe je het beste met klanten kunt 

omgaan.

•  Je krijgt hierdoor een baan én een salaris. 

•  Hierdoor heb je meer kansen op de arbeids-

markt voor nu en in de toekomst.

•  Je voelt je gelukkiger omdat je een leuke baan 

hebt.

“Op de Bouwacademie  
in Waddinxveen leer  
je de kneepjes van  
het vak.”
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