
Ik wil 
Perspectief

Groen en Natuurbeheer
Vind je het prettig om buiten en in de natuur
te werken en ben je meer een “doener” dan een
“stilzitter”. In het groen is altijd wat te doen
Natuurlijk wil jij je werk in het groen op een verantwoorde 
manier uitvoeren. Bij Spaarne Werkt  bieden we tal van
opleidingen in het groen, gegeven door docenten met een
grote voorliefde en passie voor de natuur. Bij deze cursussen
worden kennis, kunde en in de praktijk leren gecombineerd.

Diploma’s / Certificaten
MBO praktijkverklaring
Verschillende certificaten zoals: Bosmaaien, Grote en kleine
maaimachines, Mollen vangen, Maaiskelter/ Z master, Elek-
trische machines, VCA en Veilig werken langs de weg.

Verkoop/ Retail
Heb je een vlotte babbel en sta je mensen
graag te woord?
Verkopen is een vak apart en op niveau 1 kun je je steentje
bijdragen als *Verkoop / Retail. Je bent vooral bezig met de
producten in de winkel of voordat ze in de winkel liggen, als ze
nog bij de groothandel zijn. Je pakt voorraden, die zijn bin-
nengekomen, uit en je controleert of alles in orde is. Dan zorg
je ervoor dat de producten in de winkel komen te liggen. Verd-
er zorg je ervoor dat de winkel schoon en netjes is. Daarnaast
help je klanten wegwijs in de winkel te maken en te voorzien
van advies

Diploma’s / Certificaten
MBO niveau 1
MBO praktijkverklaring 

*De opleiding Verkoop / Retail is nog in ontwikkeling

Spaarne Werkt is het participatiebedrijf van de gemeenten
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Wij richten
ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Spaarne Werkt schakelt tussen ontwikkelen, leren en werken.
Wij willen dat onze medewerkers volwaardig mee doen op de
arbeidsmarkt. Bij ons werken is méér dan gewoon werken.

Spaarne Werkt kan helpen bij: Medewerkers vinden,
Werk uitbesteden, Werk vinden en Opleiding vinden.
Met ons samen werken is méér dan gewoon samenwerken.

Spaarne Werkt heeft 900 gemotiveerde medewerkers.
Zij werken voor tevreden werkgevers en opdrachtgevers.
Met hen samenwerken is méér dan gewoon samen werken.

Onze maatschappelijke functie:
mens en werk verbinden

www.spaarnewerkt.nl

Spieringweg 835
2142 ED Cruquius
023 5434820
info@spaarnewerkt.nl Ve
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 Werken aan je
toekomst, dat 
biedt perspectief! 
 

Horeca
Wil je leren koken en gasten ontvangen? Leer het
horecavak in restaurants De Ripper en De Klooster-
keuken, of in de gemeente bedrijfsrestaurants
van Gemeente Bloemendaal en Heemstede.
In de horeca draait het om gasten ontvangen en ze een fijne 
middag of avond bezorgen. Dat kan als kok in de keuken door 
lekkere gerechten te maken of als gastvrouw/-heer in de 
bediening. In de keuken gaat het o.a. over snij- en kook-
technieken en smaakcombinaties. In de bediening over service, 
serveertechnieken en productkennis. Werken in een van onze 
restaurants is een smakelijke uitdaging!

Diploma’s / Certificaten
MBO niveau entrée: Assistent horeca, voeding
of voedingsindustrie
MBO niveau 2:  Kok
MBO niveau 2: Gastheer/Gastvrouw
MBO praktijkverklaring 
SVH niveau 1: Keukenassistent
SVH niveau 1: Bedieningsassistent

Creatieve Studio :
A Small  Gang Education
Wil je graag aan het werk in de creatieve sector?
Wil je vooral dingen maken? Leer bij ons werken
aan skills waarvan je niet wist dat je ze in je had.
We verdienen ons geld door content te maken voor klanten. Dit 
kunnen (animatie)films zijn, producten uit de lasersnijder, decors 
of miniatures voor films van anderen, fotografie, logodesign, 
sounddesign, podcasts, etc. Je werkt aan je eigen ontwikkeling 
maar je helpt ook mee met producties voor klanten. Het voordeel 
is dat je ook in aanraking komt met beroepen in de sector waar-
van je niet wist dat het bestond, of dat je talenten hebt, die je 
zelf niet kende! “When opportunity comes, never let go…”

Metaal
Ben je geïnteresseerd in techniek en
klaar voor het echte werk? Tijdens de opleiding
metaal leer je alles over metaalbewerking
Ben jij precies en heb je technisch inzicht? Wil je later in een
omgeving werken die niet altijd hetzelfde is en waar je vaak
met verschillende mensen in contact komt? Dat kan als
assistent-constructietechniek. Op de juiste manier met
materialen en gereedschappen omgaan en precies werken:
dat kun je wel aan jou overlaten. Je verricht werkzaamheden
met metaal-, staaf-, plaat-, profiel- en pijpmateriaal met allerlei
technieken, binnen diverse techniekrichtingen. Het is belangrijk
dat je precies, rustig en geconcentreerd kunt werken.

Diploma’s / Certificaten
MBO niveau 1
MBO praktijkverklaring
Certificaat VCA, Heftruck , Lassen

Bouw
Ben je handig met je handen? Tijdens de op-
leiding bouw leer de fijne kneepjes van het vak.
Tien meter boven de grond met een lekker muziekje aan een
dak timmeren. Of samen met je maten een muur metselen,
een trottoir aanleggen. Lekker met je handen bezig zijn.
Als assistent ben je in de bouw onmisbaar. Je kunt kiezen
voor timmeren, metselen, bestraten, riolering, stuken en
tegelen. Je helpt de vakman met allerlei klussen. Je zorgt
bijvoorbeeld dat het materiaal aanwezig is, helpt bij beton
storten en bij timmerwerk.

Diploma’s / Certificaten
MBO niveau 1
MBO praktijkverklaring
Certificaat VCA

De maatschappij is veeleisend en het tempo van het 
onderwijs ligt hoog. Wie niet meekomt, raakt snel achter. 
Veel jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben hier mee te 
maken. Soms leidt dat tot schooluitval of andere problemen. 
Spaarne Werkt Leerwerkbedrijven biedt deze jongeren een 
kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Door te werken,  
een vak te leren en alsnog een diploma te halen.

In onze Leerwerkbedrijven bieden wij maatwerktrajecten. 
We leren je een vak maar richten ons ook op het vergroten van 
zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid. Onze ervaren en 
vakkundige leermeesters, docenten en trajectbegeleiders zijn 
betrokken en geduldig. Ze weten door middel van praktische 
begeleiding veel kennis over te brengen. Jongeren hebben de 
keuze om te werken in de horeca, in een metaalbedrijf, bij een 
bouwbedrijf, in een creatieve studio, bij een groenbedrijf of in 
de retail.

Restaurant de Ripper
Ripperdastraat 13a, 
2011 KG  Haarlem
023 518 51 60
www.deripper.nl

Restaurant
de Kloosterkeuken
Hagestraat 12,
2011 CV Haarlem
023 533 88 85
www.dekloosterkeuken.nl

Meer weten? 
Wij helpen je graag 
verder. Ga naar: 
www.spaarnewerkt.nl/
opleiding-vinden/ 
of scan deze code: 

A Small Gang education
Antoniestraat 11
2011 CN Haarlem
023 518 51 65
06 25 02 58 31
www.asmallgang.nl
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Spaarne Werkt is het participatiebedrijf van de gemeenten
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Wij richten
ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Spaarne Werkt schakelt tussen ontwikkelen, leren en werken.
Wij willen dat onze medewerkers volwaardig mee doen op de
arbeidsmarkt. Bij ons werken is méér dan gewoon werken.

Spaarne Werkt kan helpen bij: Medewerkers vinden,
Werk uitbesteden, Werk vinden en Opleiding vinden.
Met ons samen werken is méér dan gewoon samenwerken.

Spaarne Werkt heeft 900 gemotiveerde medewerkers.
Zij werken voor tevreden werkgevers en opdrachtgevers.
Met hen samenwerken is méér dan gewoon samen werken.

Onze maatschappelijke functie:
mens en werk verbinden
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https://www.linkedin.com/company/spaarne-werkt/
https://www.facebook.com/SpaarneWerkt/
https://www.spaarnewerkt.nl/



