
Techniek 
Toppers
Kennismaking en  
leerwerk trajecten voor  
medewerkers techniek 

Wil je graag met je hoofd én met je handen werken? Maar heb je geen diploma 
of werkervaring in deze branche? Maak dan kennis met de techniek en ontdek 
of dit werk bij je past. Wij bieden verschillende leerwerktrajecten voor mensen 
met en zonder ervaring. Ook als je al wat langer op zoek bent naar een baan 
kun je hiermee starten. De kennismaking, opleiding en coaching zijn kosteloos 
voor jou. Is dit iets voor je? 

http://www.wspmiddenholland.nl


Werkritme opbouwen & werkfit worden
Twijfel je of je genoeg energie hebt om te werken? 

Werk dan eerst drie weken mee in een speciaal 

programma om werkritme op te bouwen en werkfit 

te worden. Je werkt zowel buiten in de groenvoor-

ziening als binnen in een technische werkplaats.  

Je went hierdoor aan fysiek bezigzijn en iedere dag 

vroeg opstaan. De werkzaamheden zijn een goede 

voorbereiding op je toekomstige baan in de techniek. 

Ook hier krijg je een persoonlijke coach toegewezen 

voor al je vragen. Je staat er dus niet alleen voor. 

Bovendien hoef je niet meteen fulltime te starten, 

maar bouw je het aantal werkdagen per week op. 

Kennismaking techniek en VCA
Met deskundige opleiders maak je kennis met het 

werken in de techniek. In een techniekwerkplaats ga 

je met ervaren technici aan de slag om te onderzoeken 

wat voor techniekwerk het beste bij je past. Heb je 

vooral interesse in de installatietechniek, denk 

bijvoorbeeld aan de beroepen warmtepompmonteur, 

ventilatiemonteur of cv-installateur? Of is werken in 

de elektrotechniek meer iets voor jou? Denk hierbij 

aan banen zoals laadpaal- of zonnepanelenmonteur. 

Je gaat praktijkgericht een drie daags assessment 

uitvoeren waarin wordt bepaald of de gekozen 

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

werk in de techniek 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 techniek of bouw werkt. 

•   Je hebt een certificaat basisvakvaardigheden. 

•   Je leert een echt vak. 

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.

Benieuwd?
Mail ons

snel!

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

aan op www.wspmiddenholland.nl. Heb je vragen? Stel ze aan Johan Doruijter via johan.doruijter@uwv.nl

“Werken in de techniek 
is de sleutel tot succes.”

beroepsrichting ook de juiste passende is. Deze dagen 

bestaan uit een dag elektrotechniek, een dag installatie-

techniek en een dag naar voorkeur. Vervolgens ga je 

als deelnemer zeven dagen, verspreidt over meerdere 

weken, les volgen waarin je praktijkopdrachten gaat 

uitvoeren en deelneemt aan toolboxen. In deze periode 

ga je ook je veiligheidscertificaat halen, dat we in de 

volksmond VCA noemen.

Je ontvangt bij goed gevolg van IW een certificaat van 

deelname aan de training basis vakvaardigheden.

wspmiddenholland.nl
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Leerwerktrajecten

Techniek
Basis vakopleiding elektrotechniek  
In twee weken tijd leer je in negen lesdagen de 

basisprincipes van het vak elektrotechniek. Zo leer 

je hoe je veilig installaties in woningen, bouw  

of bedrijven opbouwt. Hiervoor ontvang je een 

starterscertificaat. Hierna ga je aan de slag als 

leerling elektromonteur bij een bedrijf bij jou in de 

buurt. Zie dat als een soort stageperiode, waarna  

je meteen een jaarcontract krijg van De Startplaats  

van €2.340 bruto per maand. Dat is een soort 

detacheringsbureau die ervoor zorgt dat je werk 

hebt en ook houdt. Je wordt daarom extra begeleid.

In samenwerking met: De Startplaats

Opleiding fietsenmaker
In slechts acht weken leer jij van 09.00 tot 17.00 uur 

de fijne kneepjes van het fietsenmaker vak: nieuwe 

fietsen afmonteren, uitvoeren van servicebeurten, 

onderhoud aan alle soorten fietsen en e-bikes 

programmeren. Dat doe je op een vaste locatie in 

Zeist. Na de opleidingsperiode doe je examen en 

ontvang je een certificaat. Je bent nu klaar voor een 

baan in de fietsentechniek en hebt uitzicht op een 

baan bij een lokale fietsenmaker.

In samenwerking met: Maintecvakschool en IBKI

Opleiding autoschadehersteller
In vier weken tijd leer jij iedere werkdag van 09.00 

tot 17.00 uur de werkzaamheden die horen bij het 

vak autoschadehersteller: plaatwerk voorbereiden, 

demontage en montage van auto-onderdelen, 

ruitherstel en het uitlezen van auto’s. De opleiding 

vindt plaats op een vaste locatie in Zeist. Na afron-

ding ontvang je een certificaat en heb je uitzicht op 

een baan bij een erkend dealer bij jou in de buurt. 

In samenwerking met: Maintecvakschool en ROVC

Opleiding ventilatiemonteur
In 30 dagen tijd volg je iedere werkdag van 09.00  

tot 17.00 uur lessen in Zeist. Je behaalt hierdoor alle 

belangrijke certificaten om ventilatiemonteur te 

worden. Hierna kun je tekeningen lezen, werken 

met hoogwerkers, kanalenliften en lieren, opbouwen 

van steigers, opbouwen van een luchtbehandelings-

systeem, uitlijnen van twee kanalen op elkaar en 

het opzetten van een compleet systeem op basis van 

een tekening. Waarna je een jaarcontract krijgt 

waarin je werkt en leert tegelijk. Aan het einde van 

dit jaar behaal jij je diploma ‘Binnenklimaattechniek’ 

en kun je aan de slag als ventilatiemonteur bij 

hetzelfde bedrijf of een andere organisatie. 

In samenwerking met: Maintecvakschool en IW 

Nederland

Cursus zonnepanelenmonteur
Gedurende vijf dagen leer je van 09.00 tot 17.00 uur 

de basis werkzaamheden die verricht moeten 

worden om veilig zonnepanelen op daken te 

monteren: aansluiten op de meterkast, plaatsen 

omvormer, leggen van bekabeling, veilig plaatsen  

en monteren van panelen. De cursus wordt gegeven 

op de IW Nederland opleidingslocatie in Rotterdam. 

Na afronding ontvang je een certificaat en heb je 

uitzicht op een baan bij een erkend installateur  

bij jou in de buurt.

In samenwerking met: IW Nederland
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Basisopleiding schilder
Gedurende 30 dagen krijg je iedere werkdag van 

08.30 tot 17.00 uur een lesprogramma aangeboden 

in Rijswijk (Zuid-Holland). Met hierin aandacht voor 

verschillende onderdelen van het schildersvak: 

voorbereiden van de werkplek, schuren, gronden, 

lakken, kitten, kennismaking met watergedragen  

en synthetische lak, maar ook het werken met 

schrappers en föhn. Na afronding van dit traject 

ontvang je een certificaat en heb je uitzicht op een 

baan bij een erkend schildersbedrijf bij jou in de 

buurt.

In samenwerking met: De Schildersvakschool

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.

Benieuwd?
Mail ons

snel!

Vragen of aanmelden?
Heb je vragen? Stel ze aan Johan Doruijter via johan.doruijter@uwv.nl

wspmiddenholland.nl

Bouw

Dit is misschien ook interessant voor jou:
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