
‘s-HERTOGENBOSCH - Altijd al een
opleiding willen doen, maar nog niet
gedaan? Dan is nu je kans! De ge-
meente ‘s-Hertogenbosch vind het
belangrijk dat iedereen de kans krijgt
een passende opleiding te volgen om
de kans op (beter) werk te vergroten.
Daarom stelt zij de leerbon van maxi-
maal 250 euro ook in 2012 ter beschik-
king. Daarmee kun je goedkoper, of
soms zelfs gratis, een cursus naar keuze
volgen.
In het afgelopen jaar zijn 264 deelnemers je
voorgegaan. Er zijn o.a. leerbonnen beschikbaar
gesteld voor opleidingen in de ICT, medisch/verzor-
gende-, sociale-, transport- en administratieve sector. Ook zijn er leerbon-
nen ingezet om taalcursussen te volgen. Nu is het jouw beurt want leren =
gewoon doen!
Er zijn natuurlijk een aantal spelregels. Zo moet je minimaal 18 jaar zijn,
heb je maximaal een vmbo-diploma en woon je in de gemeente ‘s-Herto-
genbosch. Ook moet je de leerbon altijd zelf aanvragen. 

Ben je minimaal 18 jaar, heb je maximaal een vmbo-diploma, woon je in de
gemeente ‘s-Hertogenbosch en je bent nog niet begonnen aan een oplei-
ding of cursus? Dan is de leerbon iets voor jou.

Wat zijn de spelregels?
∗ Je moet de leerbon altijd zelf aanvragen
∗ De leerbon betaalt één cursus of een cursus die bijvoorbeeld uit twee de-

len bestaat
∗ Je mag de leerbon maar één keer aanvragen

Waar kun je de leerbon voor gebruiken?
Je kunt de leerbon gebruiken voor een cursus of opleiding voor (toekomstig)
werk of je persoonlijke ontwikkeling (niet voor sportcursussen, het behalen
van je rijbewijs of het volgen van muziekles).

Iets voor jou? 
Kijk op www.leerbon.nl voor uitgebreide informatie of om de leerbon me-
teen aan te vragen. Liever persoonlijk contact? Bel dan naar (073) 751 48 57.

‘s-HERTOGENBOSCH - Het UWV
WERKbedrijf heeft de kandidaten
en Werelds heeft de vacatures op
MBO+, HBO en universitair niveau.
Een prachtige match, waardoor een
veelbelovende samenwerking is
ontstaan. Vooral over de PaWa
(passend werkaanbod) markt zijn
het UWV WERKbedrijf en Werelds
enthousiast. Tijdens deze markt no-
digt het UWV ruim 76 werklozen uit
die gericht in contact worden ge-
bracht met bemiddelaars die samen
een kleine twintig vacatures heb-
ben. In tegenstelling tot speedda-
ten is de PaWa markt heel gestruc-
tureerd. Van te voren zijn de kandi-
daten al gekoppeld aan een aantal
vacatures. Alle kandidaten wisten
precies op welk moment ze met wie
een gesprek zouden hebben.

Door Peter Hamers

Werelds is een detacheringbedrijf op
het gebied van finance, sales en tech-
niek in ‘s-Hertogenbosch. Paul Nou-
wens, Nout ter Horst en Niels van der
Koog hebben hun krachten in mei
van dit jaar gebundeld in Werelds. Sa-
men hebben ze meer dan dertig jaar
ervaring in personeelsbemiddeling
en coaching. Nouwens en Van der
Koog kennen Hans Richters onder
andere van het voetbal. Richters is
vanuit het UWV WERKbedrijf ac-
countmanager bij het Werkgeversser-
vicepunt (WSP) Noordoost-Brabant,
maar hij is tegelijkertijd ook voetbal-
trainer. Sinds Werelds in ‘s-Hertogen-
bosch is gevestigd als een nieuw, fris
bedrijf is de samenwerking een feit. 
Volgens Richters is de samenwerking
niet alleen gebaseerd op oude con-
tacten, maar vooral op de kwaliteit
die Werelds levert. ‘Werelds kijkt ver-
der dan haar eigen specialismen. Als
kandidaten niet tot hun doelgroep
behoren, kijken ze bij collega-bedrij-

ven of die iets voor de kandidaat kun-
nen betekenen. En wanneer kandida-
ten een bepaalde cursus of opleiding
missen, verzorgt Werelds deze voor-
afgaand aan de detacheringperiode.
Werelds is een nieuw bedrijf dat ver-
der gaat dan alleen bemiddeling. Dat
is prettig voor het UWV.’

Interessante subsidieregelingen
Maar ook Werelds is blij met de sa-
menwerking. Paul Nouwens legt uit:
‘Hans weet veel over regelgeving.
Daar wisten wij eigenlijk niet vol-
doende van. Vooral voor 50+’ers zijn
er interessante subsidieregelingen.
Zo kan een bedrijf dat een 50+’er aan-
neemt, van het belastingkantoor een
subsidie krijgen die kan oplopen tot
6500 euro. Voor onze opdrachtgevers
is dat interessant, omdat ze de fee die
ze aan ons moeten betalen voor een
goede kandidaat, op deze manier te-
rug kunnen ontvangen. Ook is het
mogelijk kandidaten op proef te
plaatsen met behoud van uitkering.
Ze moeten dan wel een contract krij-

gen van zes maanden. Ook dit is inte-
ressant voor onze opdrachtgevers.’ 

Enorm gemotiveerd
Door de PaWa markt kan Werelds zijn
netwerk uitbreiden. De PaWa markt
was volgens Nouwens sowieso een
groot succes. ‘De kandidaten waren
enorm gemotiveerd. Er zaten echt he-
le goede CV’s bij. Het is de bedoeling
drie tot vier keer per jaar een PaWa
markt te organiseren. De volgende
keer willen wij de CV’s vóór de markt
hebben om sneller mensen aan be-
drijven te kunnen koppelen. Wij trai-
nen de kandidaten op maat. Een solli-
citatiegesprek wordt bijvoorbeeld
voorbereid met een rollenspel zodat
de kandidaat weet wat hem of haar te
wachten staat. Wij helpen kandidaten
met het maken van hun CV en geven
scholingsadviezen en tips hoe ze zich
kunnen presenteren. Tijdens de Pa-
Wa moeten ze hun kans grijpen; ze
moeten zich in een paar minuten pre-
senteren en krijgen vervolgens direct
feedback!’

‘s-HERTOGENBOSCH -Enexis
heeft in samenwerking met het
Koning Willem I College in ‘s-
Hertogenbosch een speciaal les-
pakket ontwikkeld dat ROC’s
kunnen gebruiken voor het op-
leiden van monteurs data/elek-
tra. Het opleidingsmateriaal, dat
vanuit de praktijk is geschreven,
voldoet aan alle eisen die in het
kwalificatiedossier van het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap zijn opgenomen. 

‘Opleidingsmateriaal MBO 3-oplei-
ding vanuit praktijk geschreven’ 
Uit handen van directeur HR Adrie
van Bekkum van Enexis ontving Cor
van Gerven, lid van het College van
Bestuur van het Koning Willem I Col-
lege onlangs het eerste lespakket . De
komende vijf jaar gaan bij netwerkbe-
drijf Enexis zo’n 800 medewerkers
met pensioen. Van deze 800 mede-
werkers hebben 350 een MBO-tech-
nische achtergrond. Om het tekort
aan goed opgeleide monteurs de ko-
mende jaren te compenseren is En-
exis al eerder gestart met een eigen
MBO-vakopleiding op MBO 3-niveau. 
Het opleidingsmateriaal dat nu in sa-

menwerking met het KW1C is ontwik-
keld, is geschreven vanuit de praktijk.
Het sluit aan op een MBO3-opleiding
waaraan een landelijk erkend diplo-
ma is gekoppeld. Het opleidingsma-
teriaal bestaat uit modules op onder
meer het gebied van veiligheid, ge-
drag, techniek, automatisering en be-
geleiding van collega’s. Een monteur
data/elektra is vooral bezig met de
uitvoering van technische operatio-

nele werkzaamheden, zoals het leg-
gen van kabels en het (de)monteren
van onderdelen van transport- en dis-
tributienetten, waaronder verdeel-
kasten, transformatoren en zekerin-
gen. Het opleidingsmateriaal van En-
exis en het Koning Willem I College
dat nu voor ROC’s is ontwikkeld, kan
worden gezien als een mooi voor-
beeld van een goede samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Leerbon ook iin 2012 beschikbaar
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Deze uitgave is in opdracht van Servicepunt Leren en Werken
Den Bosch tot stand gekomen door de medewerking van ver-
schillende partners. Samenwerkende partijen zijn o.a. de ge-
meenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Vught en Haaren, UWV-
WERKbedrijf, kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsle-
ven, Koning Willem 1 College, Avans Hogeschool, Hogere Agrari-
sche School(HAS) en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereni-
ging (BZW).

Contactgegevens
Servicepunt Leren en Werken Den Bosch | Werkplein Entreon 
Magistratenlaan 156-182, 5223 MA ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 751 48 56
E info@lerenenwerkendenbosch.nl
W www.lerenenwerkendenbosch.nl

Teksten 
o.a. Peter Hamers, Briet Brunnekreef

Samenstelling 
Angela Fleuren en Briet Brunnekreef

C
ol

of
on

Detacheringbedrijf Werelds en 
UWV WERKbedrijf vullen elkaar goed aan

Enexis levert opleidingsmateriaal voor 
monteur data/elektra Netbeheerder

Deelnemende organisaties:
schoonmaakbedrijven, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfs-
diensten (OSB), Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche (RAS), Koning Willem 1 College, Servicepunt Leren
en Werken Den Bosch, Werkplein Entreon en Weener Groep

Branche Regio Combinatie (BRC)
schoonmaak maakt frisse start
‘s-HERTOGENBOSCH -Met een eerste bijeenkomst heeft de Branche Regio
Combinatie (BRC) schoonmaak onlangs in de School voor de Toekomst een
frisse start gemaakt. Doelstelling van de BRC is het bevorderen van de on-
derlinge samenwerking in Noordoost Brabant tussen ondernemers, onder-
wijs en overheid ten behoeve van de schoonmaakbranche.

Door de juiste input en de onderlinge samenwerking binnen de BRC is het in ‘s-
Hertogenbosch gelukt om op het Koning Willem I College te starten met een
nieuwe schoonmaakopleiding op MBO 1 en 2. 
Beide opleidingen zijn gestart in september. MBO 1 is een 1-jarige BBL oplei-
ding, MBO 2 duurt 2 jaar.
Deelnemers van de opleiding gaan vier dagen in de week aan de slag bij ver-
schillende bedrijven uit de BRC en hebben daarnaast een dag per week les. 

Alle partijen zijn enthousiast over de samenwerking en over de toekomst. “Door
te starten met een BRC is het makkelijker voor nieuwe kandidaten om in te stro-
men, maar ook de scholing voor het zittend personeel is aanzienlijk vergroot,
zegt initiatiefnemer Gaby Westelaken, directeur van GWS dé schoonmaker. De
branche laat zien dat het opleiden serieus neemt. 

vlnr: Nout ter Horst, Hans Richters, Niels van der Koog en Paul Nouwens: ‘Onze samen-
werking is gebaseerd op kwaliteit’ Foto: Peter Hamers

Cor van Gerven (links zittend) ondertekent met Adrie van Bekkum (rechts zittend) de sa-
menwerkingsovereenkomst


