
Hoogtepunten 2019    “Vluchtelingen op weg naar een baan in de bouw”. 

Na informatiebijeenkomsten voor statushouders uit Zaanstad en Amsterdam in het eerste kwartaal 

van 2019 zijn wij in mei/juni gestart met de selectie van kandidaten uit de arbeidsmarktregio 

Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam. Aansluitend zijn er kandidaten uit de regio West-

Friesland aangemeld.  Het selectie-traject bestond uit bedrijfsbezoeken om het beeld van de functie 

van ‘timmerman’ en ‘funderingswerker’ te verduidelijken en te laten zien wat voor werkzaamheden 

deze verrichten. Daarna volgde een taalintake om inzicht te krijgen in de taalleerbaarheid en 

woordenschat van iedere deelnemer. Met iedere deelnemer heeft een intakegesprek 

plaatsgevonden waarbij aan de orde is gekomen wat de deelnemer aan opleiding/werkervaring heeft 

gehad in het land van herkomst en in wat voor werkzaamheden hij geïnteresseerd is. Aan diegenen 

die interesse hadden in het traject is een competentie-assessment afgenomen.  

Voor de deelnemers aan de timmeropleiding volgde daarna een praktijkassessment bij Bouwmensen 

om te bezien of iedere kandidaat handig is en welke kennis en vaardigheden nog vergroot zouden 

kunnen worden.  

De deelnemers aan de funderingsopleiding hebben projectbezoeken gebracht en presentaties 

gevolgd van funderingswerkzaamheden bij deelnemende werkgevers. 

Voor de praktijkopleiding die in september/oktober 2019 hebben 7 deelnemers de timmeropleiding 

gevolgd bij Bouwmensen KZW ( Zaanstad) en 9 deelnemers de opleiding tot funderingswerker bij 

Crescendo in Hoorn. De opleiding vond plaats gedurende 5 dagen per week. 

Op 15 oktober heeft de kick-off van de timmeropleiding plaatsgevonden bij KBK in Volendam; de 

kick-off voor de funderingsopleiding vond 16 oktober plaats bij Crescendo in Hoorn.  

 

Van beide bijeenkomsten staat een verslag op de website onder ‘Nieuws’. 

Onderdeel van de praktijkopleiding voor beide sectoren is het VCA-examen. Wij hebben in opdracht 

van het SSVV een pilot voor anderstaligen uitgevoerd met een VCA-examen in het Nederlands voor 

beide groepen deelnemers. Onderdeel hiervan was het leren van de taal van de bouw (vakjargon) en 

een VCA-zelfstudieprogramma. Tijdens de praktijk-opleiding timmeren zijn er bedrijfsbezoeken aan 

de werkgevers gebracht, waarbij deelnemers ‘de handen uit de mouwen’ konden steken.  



Aan het einde van de timmeropleiding was er aandacht 

voor ‘aangrenzende’ vakgebieden en hebben deelnemers 

een dag ‘electra’ en ‘loodgieten’ gevolgd bij het Regio-

college in Zaanstad. 

 

In december 2019 vond een speed-date met werkgevers 

plaats waarbij ‘matches’ tussen deelnemers en werkgevers 

werden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

Op 8 januari 2020 vond de certificaat-uitreiking aan de deelnemers plaats bij Crescendo in Hoorn. 

Het enthousiasme bij gemeentevertegenwoordigers over dit traject is groot.  

 

 

Wethouder Hegger van Purmerend 



 

Wethouder Mutluer van Zaanstad 

 

Guido Broeders van het WSP Groot-Amsterdam met 2 deelnemers aan de timmeropleiding. 

In januari 2020 is de stage-periode voor alle deelnemers gestart. 
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