
Nieuwsbrief leerwerktraject Timmeren/Loodgieter 

 

In september 2022 is de werving door het WSP Amsterdam gestart voor 2 leerwerktrajecten voor statushouders van 

25 jaar en ouder gericht op Timmeren en Loodgieter/monteur sanitaire ruimtes die uitgevoerd worden door 

Stichting de Nieuwe Buren. 

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. 

Voor het loodgietertraject waren 2 loodgieters aangemeld met werkervaring waardoor de afspraak is gemaakt hen 

mee te nemen in het leerwerktraject Timmeren en hen na de (vak)taalles en het VCA te laten meelopen met een 

ervaren loodgieter om te bezien waar lacunes zijn qua vakvaardigheden en hoe die aan te vullen zijn. 

Bouw 

Voor de toekomstige timmermannen was er een rondleiding bij 2 deelnemers die in 2019 en 2022 hun timmer-

opleiding via een leerwerktraject van Stichting de Nieuwe Buren hebben afgerond en inmiddels met een vast 

contract werken bij woningcorporatie Ymere en bij Qbuild. 

Op 11 januari j.l. vond het eerste werkbezoek plaats in de Pijp bij een funderingsproject van de Coogh 

funderingswerken. Voor deelnemers uit Syrië, Irak en Turkije is het belangrijk te begrijpen waarom er hier 

gefundeerd moet worden. Jeffrey Pfundt van de Coogh heeft helder uitgelegd welke werkzaamheden er 

plaatsvinden bij het funderen van een bestaand pand. 

 

 

  



 

Daarna brachten wij een bezoek aan Qbuild projecten, waar een groot aantal lege woningen gerenoveerd worden. 

Sameh Gergis heeft met een aantal deelnemers gesproken. 

     

 

Guillaume wist vol overgave uit te leggen wat voor werkzaamheden zij daar uitvoeren. Een van de aanwezige 

loodgieters besloot ter plekke te kiezen voor het vak van timmerman! 

 

  

 



 Daarna op naar de Dapperbuurt waar ex-deelnemer Khleif al Jasem en Marcel Vingerhoed van Ymere vertelden wat 

het werken bij een woningcorporatie inhoudt. 

 

   

 

De timmeropleiding vindt plaats bij Bouwmensen Zaanstad waar deelnemers onder leiding van timmerdocent Peter 

Zoon de kneepjes van het mutatie-vak leren! 

   



 

 

Alle onderdelen van mutatiewerkzaamheden komen aan bod! 

 

   

 

  

 



VCA-les van Ismael Abousalama van NL-training! 

 

En taalles van Toos Boosten van NLtraining…. 

 

Stichting de Nieuwe Buren 
Eveline Wagenaar, 25-1-2023 


