
 

          

Wil je leren en/of werken in de Techniek?? 
 

Meld je dan nu aan bij het Startplein Techniek met 
Loopbaanleren en ontdek de mogelijkheden. 

 

 
Startplein Techniek met Loopbaanleren is een samenwerking van Stichting JobHulp 

Culemborg, Leerwerkloket Rivierenland en BètaTech Services.  
 

Samen bieden wij professionele coaching en begeleiding bij jouw oriëntatie op beroepen en 
vakgebieden binnen de techniek. Ook adviseren we je over passende opleidingsmogelijkheden, 

die jou helpen die mooie baan in de techniek te vinden en te behouden! 
 
 
Rivierenland telt tientallen techniekbedrijven die zitten te springen om versterking van hun team. Met jouw 
talent en inzet kun je iets voor hen betekenen. Heb je interesse in de techniek, ben je nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden om de overstap te maken naar werken en/of leren in een technisch beroep? Grijp je kans! 
 
Techniek biedt in Rivierenland een breed scala aan vakgebieden, waarin werk is voor mensen die van grof 
werk houden, of juist van fijn precisiewerk. Van buiten én/of binnen werken, op kantoor, in een werkplaats 
of op een project. Er is van alles mogelijk, en er zijn tal van opleidingen die je op weg kunnen helpen. 
 
Wat bieden wij? 
1. Oriëntatiemogelijkheden bij één tot drie verschillende techniekbedrijven onder leiding van een 

trajectcoach, die je begeleidt bij de kennismaking, helpt verwachtingen helder te stellen en coaching 
biedt als je ergens tegenaan loopt.  

2. Toegang tot technische werkgevers die tijd en aandacht hebben voor jouw mogelijkheden en jou helpen 
te ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor werken en leren in de techniek. Met als mogelijk 
eindresultaat een contract bij die werkgever! 

3. Begeleiding op de werkplek door een vak-expert binnen het bedrijf en de trajectcoach, die nog een tijdje 
op de achtergrond met je meeloopt. 

4. Advisering en begeleiding bij het vinden van een passende opleiding, die je kansen op betaald werk in de 
techniek vergroten. Denk hierbij aan scholing in de vorm van een BOL of BBL-traject, praktijkleren, 
training of cursussen. 

 

Nieuwsgierig geworden? Stuur je contactgegevens en motivatie naar Jan Heeres en/of Wilma de Wolf. Zij 
nodigen je dan uit voor een kennismaking. Ook als je al in de techniek werkt, maar toe bent aan een nieuwe 
stap, je bent van harte welkom!  
 
Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) of Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611).  
 

Of kom op de Dag van de Werkzoekende 2022 Culemborg op 10 november ‘22 langs bij de Startplein 

Techniek met Loopbaanleren stand om kennis te maken en je vragen te stellen. 
 

http://www.jobhulp.org/
http://www.jobhulp.org/
https://rivierenland.leerwerkloket.nl/leerwerkloket-rivierenland
https://www.btechs.nl/
mailto:Jan.Heeres@btechs.nl
mailto:Wilma.deWolf@btechs.nl


 

          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Werken en leren in de techniek biedt je volop mogelijkheden, aangezien de techniek 

een zeer breed vakgebied is. Heb je interesse in het werken met hout of metaal, of 

houd je van electronica? Ben je fan van de nieuwe technische mogelijkheden op het 

gebied van energietransitie of juist robotica? Er is voor ieder wat wils in de techniek! 

 

Hier een greep uit de verschillende vakgebieden binnen de techniek: 
 

o Metaaltechniek 
o Fijn-metaal: frezen, verspanen, programmeren 
o Fijnmechanische techniek, instrumentenmaker 
o Infratechniek: weg- en waterbouw 
o Houtbewerking  
o Interieurbouw 
o Bouw 
o Energietransitie 
o Installatietechniek 
o Elektrotechniek 

 

o Schilder en decoratie  
o Meubelstoffering 
o Autotechniek 
o Scheepsbouw 
o Licht- en geluidstechniek 
o Werktuigbouw: mechanica 
o Besturingstechniek 
o Mechatronica 
o Robotica 
o ICT, software ontwikkeling 
o …. 

  

Onze begeleiding bij jouw beroepsoriëntatie en het vinden van een passende opleiding en/of werkplek 

bestaat o.a. uit de volgende stappen/activiteiten: 

1. Kennismakings- en oriëntatiegesprek om jouw interesses te ontdekken  
2. Ondersteuning bij het zoeken naar bedrijven die openstaan voor beroepsoriëntatie 
3. Meeloopdagen bij twee tot vier bedrijven met vooraf (schriftelijke) voorbereiding met de trajectcoach, 

en na afloop evaluatie en reflectie, ten behoeve van het bepalen van mogelijke vervolgstap(pen). 
 

4. Mogelijke vervolgstappen als voorbereiding op een werkplek of opleiding: 
- Korte vak-oriëntatiestages bij 1-2 bedrijven (met behoud van je uitkering) 
- Een test van drie dagen bij een techniek opleidingsbedrijf. 
- Een basiscursus in een technische vakrichting van 10-15 dagen 
- Een VCA opleiding, gericht op veilig werken 
- Een training ‘Effectief aan het werk’ 
- Een arbeidsfittraject bij een kleinschalige zorgaanbieder (Deze begrijpen we niet helemaal, zorg??) 
- Een Competentie Test bij Leerwerkloket Rivierenland 
- Werkzaak Leerwerkroute in de techniek 

 
5. Afspraken met een bedrijf of opleidingsbedrijf voor duurzame re-integratie 
6. Begeleidingsgesprekken met trajectcoach tijdens het eerste halfjaar van werken en/of leren 
7. Driehoek-gesprekken met werkgever/werkbegeleider en trajectcoach, die hopelijk leiden tot een 

contract. Of resulterenn in het zoeken naar een beter passende plek. 


