
WERKERVARINGSPLEK

AANGEBODEN!

als voorbereiding naar een BBL opleiding en echt werk 

De Sallandse Wegenbouw is bereid om beschermde werkervaringsplekken te creëren en aan te 

bieden voor 4 à 5 personen die onder begeleiding van een begeleider werkzaamheden verrichten op 

de locatie Bloeme-weide te Haarle.  

Het is de bedoeling om de deelnemers werkritme op te laten 

doen en simpele werkzaamheden te laten verrichten waar 

geen commerciële druk bij is. De werkzaamheden bestaan 

uit onderhoudswerkzaamheden van materieel, denk 

daarbij aan het opknappen van o.a. keten en schaftwagens, 

opruimwerkzaamheden op het terrein, zoals onderhoud 

van het bedrijfsterrein en tuinen, en verdere hand- en span 

diensten. De chef werkplaats zal de invulling van de 

werkzaamheden in samenspel met de begeleider invullen. 

De deelnemers maken gebruik van de faciliteiten van de 

Sallandse Wegenbouw, draaien mee in dezelfde werkuren 

als het overige personeel en worden gewoon beschouwd als 

medewerkers.  Wij gaan gewoon met 
elkaar om en maken geen 

onderscheid in mensen

De werkzaamheden Doorstroommogelijkheden
De begeleider is de schakel in dit geheel die overleg heeft met 

alle partijen. Deze persoon zal vooral de ontwikkeling van de 

deelnemers monitoren. We denken aan een werkervaringsplek 

van maximaal een half jaar waarin deelnemers de tijd hebben 

zich te ontwikkelen. Wanneer de begeleider vindt dat een 

deelnemer zich genoeg heeft ontwikkeld komt de deelnemer in 

aanmerking voor doorstroming naar INFRAVAK. Indien de 

deelnemer na overleg met INFRAVAK geschikt wordt geacht 

krijgt de deelnemer een BBL opleiding aangeboden die 

kan variëren van niveau 1 tot en met niveau 4. De deelnemer die 

wordt toegelaten tot de opleiding wordt dan geplaats bij één van 

de 35 lid bedrijven van INFRAVAK. Dus, een 100% 

baangarantie.  

Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om een structuur hier voor op te zetten in samenspel met; 

school, overheid, Infravak, Sallandse Wegenbouw. De Sallandse Wegenbouw is bereid om de locatie, de 

werkzaamheden en het inzetten van de chef werkplaats voor dit project beschikbaar te stellen. Het 

invullen van een begeleider en de bekostiging hiervan is op dit moment nog een vraagstuk.

Wij denken met dit project een maatschappelijk probleem te helpen oplossen door de 

deelnemers afkomstig van het VSO en PRO onderwijs te helpen naar een baan en te voorkomen 

dat ze NUG-ger worden of bij een uitkerende instantie terecht komen.


