Nieuwsbrief leerwerktrajecten Bouw en Techniek
In november 2021 is de werving door het WSP Amsterdam gestart voor 2 leerwerktrajecten voor statushouders van
25 jaar en ouder gericht op de bouw en Techniek die uitgevoerd worden door Stichting de Nieuwe Buren en Geja
werkprojecten.
Na een intakegesprek konden potentiële deelnemers een kijkje nemen bij de werkgevers om een beeld te krijgen
van het soort werk dat na het leerwerktraject uitgevoerd kan worden.

Bouw
Voor de toekomstige timmermannen was er een rondleiding bij 2 deelnemers die in 2019 hun timmer-opleiding via
een leerwerktraject van Stichting de Nieuwe Buren hebben afgerond en inmiddels met een vast contract werken bij
woningcorporatie Rochdale en KBK bouwgroep.

Op 16 maart j.l. vond het werkbezoek plaats aan de werkplaats van woningcorporatie Rochdale. De timmerlieden
werken voor huurders die reparatieverzoeken hebben ingediend. Het is niet mogelijk om bij huurders op bezoek te
gaan, dus is een bezoek aan de werkplaats en een toelichting op de soort werkzaamheden een goed alternatief.

Daarna vond buiten een toelichting door Ahmad Issa plaats op ‘zijn’ bus.

Het volgende werkbezoek vond plaats in een lege woning in Amsterdam-Oost waar de groep ontvangen werd door
Ahmad Amin die bij KBK bouwgroep werkt.

Deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden die Ahmad uitvoert en waar specialisten voor worden
ingezet.

Ook de grondstoffen werden besproken!
De timmeropleiding zal begin april van start gaan.

Techniek

Deelnemers met interesse in Techniek werden door BAM Schiphol Energie en Water ontvangen op Schiphol.
Daar gaf Bas Prins, de bedrijfsleider, een toelichting op de werkzaamheden die op Schiphol plaatsvinden.

Daarna vond een toelichting buiten plaats over de werkzaamheden in de omgeving van Pier A, de grootste terminal
van Europa die nog niet operationeel is.

Deelnemers kunnen na een opleiding o.a. werkzaamheden ten behoeve van de stroomvoorziening en – distributie
gaan uitvoeren op Schiphol.
Het daaropvolgende werkbezoek leidde naar Badhoevedorp waar de infrastructuur, zoals leidingen voor electra,
water, internet, bij nieuwbouwwoningen werd toegelicht.

Zowel de infrastructuur buiten als in de woning waren te zien en werden besproken.

De groep Techniek is op 14 maart gestart en nu volop bezig met het leerwerktraject, waarbij de aandacht eerst
uitgaat naar de Nederlandse taal en het VCA.

Taalles van Ismael
Abousalama van NL
training

Op 22 maart vond er een toelichting plaats op de werkzaamheden bij Schiphol, waar 2 vacatures zijn voor monteur
middenspanningsdistributie.

Monteurs Michael en John gaven een toelichting op het soort werkzaamheden dat zij bij Schiphol uitvoeren, hun
carriereverloop tot dusverre en wat zij leuk vinden aan het werken bij BAM.

Ook werd gereedschap getoond dat bij hun werkzaamheden gebruikt wordt.

Tussentijds was er ontspanning op de sportdag!

In de 4e en 5e week volgen de te behalen certificaten die vanuit BAM verplicht zijn en kunnen deelnemers dagjes
meelopen met leermeesters, waarna een match wordt gemaakt tussen deelnemers en leermeesters. Deelnemers
worden 2 jaar begeleid om te realiseren dat zij zo snel mogelijk een landelijk erkend certificaat behalen dat zo goed
mogelijk aansluit op hun leerniveau en de werkzaamheden die zij uitvoeren.
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