Praktijkmiddag Van Wijnen, bouwsector
23 mei 2018, Schuytgraaf Arnhem
Voor iedereen die kennis
wilde maken met ‘de bouwplaats’, hebben we in mei
2018 een praktijkmiddag
georganiseerd met aannemer
Van Wijnen. Niet praten over
de bouw, maar doen en
méédoen! Het was een
succesvolle praktijkmiddag,
waar 31 deelnemers aan
deelgenomen hebben.

“...het belang om
de deuren open te
zetten i.v.m. de
enorme tekorten
aan medewerkers”
De uitvoerder informeerde
vooraf het bouwpersoneel
over de praktijkmiddag en
over het belang om de
deuren open te zetten i.v.m.

Lerende enorme tekorten
aan medewerkers. Van
Wijnen wilde iedereen die
belangstelling had in de
bouwsector de mogelijkheid
bieden om de praktijk te laten
zien.
De groep deelnemers was
heel divers, wat zorgde voor
een mooie groepsdynamiek:
een grote groep statushouders en kandidaten vanuit de
gemeente, UWV, WW en
Wajong, ISK, Pluryn.
Jacqueline (gemeente
Arnhem, team statushouders) heette iedereen
welkom en de uitvoerder
informeerde de groep over
de tekorten in de bouw en
wat dit voor consequenties
heeft.
Van Wijnen had 4 bouwop-

stellingen gemaakt, waar
deelnemers kennis konden
maken met het vak van
timmerman, elektromonteur,
metselaar en tegelzetter. We
zagen enthousiaste jongens
die meteen een spatel in de
hand namen en anderen die
elektrotechniek zagen zitten.
Actie riep reactie op.
Revabo, de opleider, vertelde
na afloop over de reguliere
scholingsmogelijkheden
binnen de bouw en dat de
kandidaten die niet aan 2F
voldoen (eis opleiding) in
aanmerking kunnen komen
voor een toetredingstraject.
12 deelnemers hebben zich
aangemeld voor de 2 testdagen bij de Revabo en een
aantal deelnemers heeft een
aanmeldformulier voor
testdagen meegenomen.

De praktijkmiddag met Van
Wijnen was een samenwerking van ReVaBo, gemeente
Arnhem, WSP &
LeerWerkLoket. Initiatief
nam de aannemer, die van
het toetredingstraject in de
bouw met ReVaBo had
gehoord en ons vroeg om
met gemotiveerde jongens
langs te komen.

“Deze concrete
vorm van informeren en motiveren
slaat aan”
Deze concrete vorm van
informeren en motiveren
voor opleiding en werk slaat
aan bij deze groep kandidaten die zich willen oriënteren
of de bouw iets voor ze is.

Jacqueline Goldenbelt,
kernteam Statushouders,
Werk & Inkomen, gemeente
Arnhem:
“We merken dat deze
laagdrempelige en concrete
vorm van informeren en
motiveren voor opleiding en
werk aanslaat
bij deze groep kandidaten;
zeker 12 van hen willen
verder leren en werken en
zijn gestart bij een opleidingstraject in de bouw en
installatie (onder andere bij
ReVaBo en IW). Een aantal
van hen heeft al een (BBL-)
contract op zak.”
Coen Stuve, Werkgeversservicepunt Midden
Gelderland:
“Niet praten over de bouw,
maar concrete kennismaking
aanbieden is de kracht van
een praktijkmiddag op de

bouwplaats zelf. Zo bereik je
in 1 middag een grote groep
kandidaten die op zoek is
naar kansen op de arbeidsmarkt en zich willen oriënteren. De lage drempel maakt
dat iedereen die zich wil
oriënteren ook mag meedoen.”
Trudie Rupert, adviseur
Leren en Werken Leerwerkloket:
“De volgende praktijkmiddag
staat alweer gepland: met
een groep statushouders
gaan we op bezoek bij 2
bouwplaatsen van een
Arnhemse aannemer. Dit is
een initiatief vanuit de
gemeente Arnhem. Aan het
Leerwerkloket is gevraagd
om mee te gaan voor opleidingsvragen en financieringsmogelijkheden.”

