
Maatschappelijke Verantwoord  Ondernemen

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

leerwerkbedrijf

�  houtbewerking & meubelmakerij
�  tuinonderhoud & haardhout  
�  inpak- & montageservice

�  scan- & printservice
�  metaalbewerking

�  creatief & inloop 
�  kringloopwinkel 
�  fietsenmakerij

�  bakkerij



Evert ‘In het kennismakings-
gesprek werd vooral gekeken 
naar wat ik wél kon 
en wat goed bij mij paste. 
Nu heb ik een passende 
werkplek en voel ik 
me helemaal 
thuis hier’

 Doel
Ambachtse Bedrijven biedt 

deelnemers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt maatwerk op 

verschillende niveaus

�           inloop

�           activering/dagbesteding

�           arbeidstraining en re-integratie

Inloop
Deelnemers kunnen op bepaalde tijden terecht bij de 

inloop voor ontspanning, gezelligheid en een gesprek.

Activering en Dagbesteding 
Voor deelnemers wordt ondersteuning geboden in de 

vorm van activering om hen te stimuleren, te prikkelen, 
op weg te helpen en te laten groeien. Ook voorkomen 

of vertragen van achteruitgang zijn hierbij belangrijke 
doelstellingen. Activering en dagbesteding kan bestaan uit 

creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve activiteiten. Binnen 
deze activiteiten kunnen deelnemers werken aan doelen.

Arbeidstraining en re-integratie
Op Ambachtse Bedrijven zijn (erkende) leerwerkprojecten met 

trainingen en opleidingsmogelijkheden die zich richten op de 
ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden. Deze trainingen zijn 

bedoeld voor deelnemers die de wens en de mogelijkheid hebben om toe 
te werken naar werk of reeds een baan hebben.
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Persoonlijke begeleiding
De mogelijkheden en wensen van de 
deelnemers staan centraal. Voor iedere 
deelnemer wordt in goed overleg een 
begeleidingsplan opgesteld. Dit is vaak 
een combinatie tussen persoonlijke 
doelen en werknemersvaardigheden. 
De begeleiders helpen de deelnemer 
om de beschreven doelen te evalueren 
en te bereiken.

Identiteit
Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven 
werkt vanuit een christelijke identiteit. 
Iedereen is welkom, waarbij wederzijds 
respect tussen werkbegeleider en 
deelnemer ons uitgangspunt is.

Aanmelding
Aanmelding of inkopen van trajecten 
gaat via allerlei verwijzers zoals bijvoor-
beeld GGZ, UWV, WMO, sociale dienst, 
arbo- en huisartsen, re-integratie-, 
outplacement- en coachingsbedrijven, 
beschermende of gezinsvervangende 
woonvormen, ambulante woonbege-
leiding, werkgevers, scholen, pgb, etc. 
Iedereen kan bij het leerwerkbedrijf 
vrijblijvend informeren naar de moge-
lijkheden, ook als er met geen enkele 
instantie contact is.

Bedrijfsverzamelgebouw
Binnen één gebouw zijn er 
verschillende leerwerkprojecten: 
metaalbewerking, houtbewerking, 
inpakken, tuinonderhoud, bakkerij, 
fietsreparatie, scannen, printen, 
creativiteit en in samenwerking met 
St. Nieuwe Hoop een kringloopwinkel.
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Thijs: ‘Door hier te werken 
heb ik ritme gekregen. 
Ritme houdt je gezond. 
Je gaat je leven op een 
goede manier indelen 
als je weet dat je 
morgen weer 
wordt verwacht.’

   Kringloopwinkel

In samenwerking met Stichting Nieu-
we Hoop wordt er gewerkt in een grote 
kringloopwinkel, verdeeld over 2 ver-
diepingen. Er is een ruim aanbod van 
brocante, kleding en boeken, maar ook 
allerlei huis, tuin, keuken of andere inte-
ressante artikelen. Tevens kunnen klan-
ten in de gezellige koffiehoek genieten 
van lekkernijen.

Wat is er te doen?
� aanname en eventueel ophalen 
 of wegbrengen van goederen
� uitzoeken en sorteren van 
 goederen
� reinigen en/of herstellen van  
 goederen en kleding
� uitstallen en verkopen van  
 goederen
� klantvriendelijk klanten te  
 woord staan
� schoonhouden en ordenen van  
 de winkel

Voor wie?
Voor iedereen die het een uitdaging  
vindt om de winkel voor klanten zo 
mooi mogelijk te maken, goederen aan 
de man te brengen en zo verschillende 
goede doelen te ondersteunen.
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Metaalbewerking

In een ruime werkplaats met professi-
onele machines worden draadeinden, 
buizen, bouten en moeren nauwkeurig 
verwerkt. Veiligheidsvoorschriften wor-
den in acht genomen.

Wat is er te doen?
� met de pompwagen orders klaarzet-

ten en afvoeren
� zaagmachine bedienen en draadein-

den en buizen zagen
� draadeinden afbramen met de 

schuurbandmachine
� draadeinden met spuitbus verven
� draadeinden met buig/borgmachine 

buigen
� moeren op draadeinden draaien en 

met borgmachine vastborgen
� eenvoudig (inpak)productie-

werk
� werkplaats netjes en 

schoon houden
� in combinatie met een 

certificaat de heftruck 
bedienen 

Voor wie?
� iedereen die de motivatie heeft om 

het vak te willen leren
� precieze werkers die niet bang zijn 

om vies te worden
� met werkkleding en andere midde-

len de veiligheidsvoorschriften han-
teren

� graag terugkerende handelingen 
verrichten
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Kelly kon na haar burn-out in eer-
ste instantie maar weinig werken. 
‘Ik ervaar het als een zegen dat 
ik stapje voor stapje weer aan 
de slag kon’ vertelt zij. 
‘Op de reguliere arbeidsmarkt 
krijg je de kans niet als je 
het werk nog maar 
een paar uur per 
week volhoudt’.

Houtbewerking en
Meubelmakerij

In een grote professionele werk-
plaats wordt op maat of in serie 

allerhande prachtige producten ver-
vaardigd. Echt vakwerk!

Wat is er te doen?
� machines bedienen en hout zagen
� voorgezaagd materiaal monteren 

tot serieproducten
� houten speelgoed, eigen productlijn 

woondecoratie en meubels produceren
� draaiwerk aan de draaibank
� schuren en verven van producten
� materialen inkopen
� werkplaats netjes en schoon houden
� onderhoudsklussen op de afdelingen
� certificaat halen voor het werken 

met de machines
� stagelopen voor opleiden als 

timmerman

Voor wie?
� iedereen die de bereidheid heeft om 

zich zorgvuldig in te zetten en het 
vak te willen leren

� precieze werkers die graag creatief 
en heel secuur van hout iets moois 
maken

� of die met eenvoudig seriewerk veel 
willen produceren6



Inpak- en Montageservice

In ons bedrijfspand met goede laad- en 
losfaciliteit, of bij de klant, worden aller-
lei opdrachten uiterst zorgvuldig uitge-
voerd. Het motto: kwaliteit, kwantiteit 
en op tijd!

Wat is er te doen?
� grote aantallen artikelen inpakken: 

allerlei bevestiging- of bouwmateria-
len, grafische producten, dierenvoe-
ders, kerstpakketten, etc.

� vullen, afwegen, etiketteren, plak-
ken, vouwen, monteren, sealen etc.

� administratieve afwikkeling en con-
tact met de klant

� magazijn bijhouden en voorraadbe-
heer

� afdeling netjes en schoon houden
� in combinatie met een certificaat de 

heftruck bedienen 

Voor wie?
� iedereen die van aanpakken houdt 

of gewoon lekker bezig wil zijn
� of die graag zelfstandig aan de slag 

wil gaan en er voor zorgt dat de 
kwaliteit gecontroleerd wordt, mate-
rialen op voorraad zijn en de orders 
soepel door kunnen lopen
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Tuinonderhoud 
en Haardhout

Onderhoud van tuinen en groen 
bij particulieren, instellingen of 

bedrijven in de regio. Daarnaast 
wordt haardhout verwerkt en verkocht.

Wat is er te doen?
�   bedrijfswagen en aanhanger laden

�   met allerlei handgereedschap en gras- 
en bosmaaier het onderhoud van tuinen 

en groen: bomen rooien, grasmaaien, on-
kruid wieden, zand en grond kruien, planten 

poten, snoeien, heggen knippen
�   handmatig of machinaal zagen en kloven van 

haardhout binnen de locatie of op een locatie in 
Dordrecht

�   klantenwerving en verkoop van haardhout
�   bedrijfswagen reinigen en werkplaats netjes en 

schoon houden
�   stagelopen voor opleiden tot hovenier of groenwerker

Voor wie?
�   iedereen die graag met een groep erop uit gaat om lekker 

buiten bezig te zijn
�   die met bedrijfskleding en veiligheidsmiddelen wil werken en 

indien nodig er flink tegen aan wil
�   die de motivatie heeft om het vak te willen leren
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Bakkerij

Dagelijks werken de bakkers met de 
grootste zorg aan overheerlijke am-
bachtelijke bakkerijproducten. Deze 
gaan als warme broodjes naar klanten 
op het industrieterrein of in de regio. 
Daarnaast wordt de kantinedienst ver-
zorgd en worden klanten bediend.

Wat is er te doen?
� met recepten, grondstoffen en even-

tueel de deegmachine deeg en be-
slag maken

� met ovens koek, cake, taart, gebak 
en korstwerk afbakken

� secuur producten afwerken, opma-
ken en verpakken

� hapjes, salades, soepen, kipsaté en 
gehaktballen bereiden

� beleggen van luxe soorten broodjes
� verzorgen van een high tea
� bezorging van producten
� voorraadbeheer en opslag van goe-

deren
� ruimte netjes en schoon houden 
 en bedrijfskleding wassen en strijken 
� contact met de klant hebben, 
 zo nodig klanten bedienen
� kantinedienst: voor o.a. koffie en 

thee zorgen voor de pauzes
� stagelopen voor opleiden tot bakker

Voor wie?
� iedereen die prachtige en heerlijke 

producten wil leren bereiden, afbak-
ken en verpakken

� in een gezellig team de bereidheid 
heeft om zich zorgvuldig in te zetten 
en te willen leren

� hygiënisch volgens H.A.C.C.P. wil 
werken

� of zorgzaam en beleefd klanten te 
woord staat en bedient

� of er plezier in heeft om de kantine-
dienst te verzorgen
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Fietsenmakerij

Direct contact met de klant, 
vakkundig gerepareerd en een 

leenfiets is altijd voor handen.

Wat is er te doen?
� klanten beleefd te woord staan
� eenvoudige reparaties zoals lekke 

banden en verlichting
� meer specialistische reparaties
� fietsen oppoetsen of bijwerken met 

verf
� fietsenvoorraad in orde maken en 

verkopen
� oude fietsen slopen
� materialen bestellen en ophalen
� werkplaats netjes en schoon houden
� stagelopen voor opleiden tot fietsen-

maker

Voor wie?
� iedereen die er niet om geeft om 

zwarte vingers te krijgen en graag 
technisch bezig is

� bereid is om zich zorgvuldig in te 
zetten en te willen leren

� klantvriendelijk klanten te woord wil 
staan

� of de werkplaats, fietsen en onderde-
lenvoorraad netjes bij kan houden

Scan- en Printservice

Op een kleine afdeling als onderdeel 
van de inpakafdeling worden regel-
matig kleine en eenvoudige print en 
kopieeropdrachten verwerkt. Tevens 10



wordt er beeldmateriaal uit de oude 
doos gescand en gedigitaliseerd, wat 
het bekijken eenvoudig maakt.

Wat is er te doen?
� digitale printopdrachten verwerken 

(printen, nieten, afsnijden, inbinden, 
lamineren)

� kopieerwerkzaamheden
� inscannen en op cd/usb zetten van 

beeldmateriaal zoals dia’s, foto’s en 
negatieven

� als er geen orders zijn, assistentie 
verlenen op de inpakafdeling

Voor wie?
� iedereen die graag met de computer 

en kopieermachine verschillende 
orders zorgvuldig wil verwerken tot 
mooie eindproducten  

� of die graag met computers bezig is 
en eenvoudige terugkerende hande-
lingen verricht

� bereid is om zich zorgvuldig in te 
zetten en te willen leren

Creatief en Inloop

Het accent ligt op handvaardigheid en 
creativiteit, maar ook op lichte produc-
tiewerkzaamheden. Producten worden 
verkocht via winkels en de website, 
maar ook rechtstreeks.

Wat is er te doen?
� handwerkzaamheden
� spel spelen en puzzels maken
� schilderen en ander hobbywerk
� workshops zoals bijv. bloemschikken
� lichte inpakwerkzaamheden

Voor wie?
� voor iedereen met een lange afstand 

tot de arbeidsmarkt, ook voor men-
sen met (psychosociale) problemen 
die in hun eigen tempo een aantal 
vaardigheden, zoals structuur, ont-
spannen en contact maken, willen 
aanleren.
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Iedereen een eerlijke kans ! 

Ook u kunt een aandeel leveren…

 �  Bent u op zoek naar passende 
  dagbesteding of werk? Meld u aan voor 
  deelname op de projecten.

 �   Deelnemers werken aan orders van klanten. 
  Kunnen zij ook voor ú aan de slag?

 �   Bent u ondernemer en zoekt u gemotiveerd 
  personeel? Bedenk dan of u uw vacature door 
  onze deelnemers wilt laten vervullen of ze een 
  stageplaats wilt bieden.

 �   Heeft u tijd over en wilt u een steentje bijdragen? 
  Misschien wilt u onze vrijwilliger worden!

Wij stellen het in ieder geval op prijs als u vrijblijvend contact met ons 
opneemt en nodigen u uit om eens langs te komen. 
Ambachtse Bedrijven is de moeite waard, graag tot ziens!

Nijverheidsweg 46c
3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht

078 - 6114888
contact@ambachtsebedrijven.nl

www.ambachtsebedrijven.nl

Ambachtse Bedrijven is onderdeel van 

Stichting Werkvisie De Hoop.

www.werkvisiedehoop.nl

uitgave augustus 2014

leerwerkbedrijf
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