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Een succesverhaal door buiten kaders 
te denken. 



Financiering Leer-werkfabriek 

 
 
 
 
 
 



De Leer- Werkfabriek 
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SIM 

Technicom 

UWV en Gemeente 



Traject Leer- werkfabriek 

 Deelnemers /Trainees met of zonder een uitkering 

Maand 1: 
3 dagen per week theorie klassikaal 

2 dagen per week zelfstudie 

Maand 2 en 3:  
2 dagen per week theorie klassikaal1 dag per week zelfstudie  en  

2 dagen meewerken in fabriek  

Maand 4 t/m 6: 
1 dag per week theorie  /klassikaal en 3 dagen per week werken en   

1 dag zelfstudie en BPV  
Na 26 weken: 

*Contract Manpower * Minimaal 40 uur per week werkzaam in een relevante functie  
•Opleiding Operator A / Operator B voltooien via het DLS* 

• Fulltime beschikbaar 



Doelen 

• Diploma behalen “erkende” beroepsopleiding 
• Duurzame inpassing arbeidsproces 
• Mobiliteit op de arbeidsmarkt 
• Zelfsturing (ook voor later de “eigen” leer-

werkroute bepalen) 



Entree opleiding Techniek 

• Meerdere verschillende uitstroomrichtingen 
(en niveaus). Servicemonteur (E & W), 
allround verspaner (CNC), procesoperator A/B, 
logistiek medewerker 

• Ontwikkelen van “leer-vaardigheden” 
• Ontwikkelen van werknemersvaardigheden 
• Beroepskeuze gebaseerd op affiniteit en 

competenties 



Theorie-opleiding 

• Duale aanpak (klassikaal, thematisch leren) in 
combinatie met zelfstudie 

• DLS-coach (on line lesstof, on line docent, on 
line toetsen 

• “flexibel” overstappen van klassikaal naar 
individueel 

• “Theorie-kernen “gekoppeld” aan 
kwalificatiedossier 



3 Fasen leren 

• Introductie/inwerken 
• Verdiepen en verbreden 
• Optimaliseren 

 
• Leren in de Praktijk door middel van 

functieopdrachten 



Aan het werk 

• Van stagelopen naar 
• Duurzame arbeidsinpassing 
• Looptijd 2 jaar (niveau II) en 2,5 jaar (niveau 

III) 
• Mogelijkheid om tussentijds van werkgever te 

veranderen (de leerwerkrotonde en/of de 
leerwerkfabriek). 



Praktijkopleiding 

• Modulair opgebouwd, functiegericht 
• Gekoppeld aan KD 
• Vrijstellingen verwerven 
• (tijdelijk) stoppen of overstappen 

Deelkwalificaties (op niveau van 
“werkprocessen”. 



Digitale port folio 

• Voor de cursist: leskernen en FO’s, formatief 
en praktijkproeven (summatief) 

• Voor de coach en praktijkbegeleider: 
informatie over voortgang + interventie 

• Voor de opdrachtgever: resultaat 



Hoe vind ik jongeren niet? 

• Werkwijze UWV regulier via werk.nl 
• Werkwijze gemeentes in dit project. 
• Werkwijze Manpower in dit project. 

 
 

• Resultaat werving. 



Hoe vind ik jongeren wel? 

• Werkwijze UWV  
• Werkwijze Manpower 

 
 
 

• Resultaat werving. 
 



Voor-/  nadelen e- dienstverlening. 

• Grote(re) volumes  
• Snelheid screening 
• Objectief 

 
• Kandidaten minder in beeld? 
• Screenen op harde criteria. 
• Langer in uitkering 

 



Vragen 



Workshop onderwerpen 

• 1. Welke “nieuwe” zoekcriteria zijn er te 
bedenken voor het zoeken naar kandidaten”, 
naast de bestaande? 

• 2. Welke nieuwe zoekmethodes zouden 
toegepast kunnen worden? 

• Hoe kunnen we kandidaten die staan 
ingeschreven voor een dienstenberoep 
verleiden voor een nijverheidsberoep? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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