
  

 

 

 

 

Bij een leerwerkroute leer je het grootste deel van de tijd door te werken bij een werkgever. 

De leerwerkroute is gericht op het leren van het vak en vaardigheden. Samen met jou bepalen 

we jouw route naar een baan. Jouw inzet is minimaal 12 tot maximaal 30 uur per week. 

 

Kom werken in de schoonmaak! 

Voor de leerwerkroute Schoonmaak zoeken we mensen die van schoon en netjes houden. Kom je bij ons 

werken en leren? Dan ontwikkel je jouw talent verder met werken en een vakinhoudelijke cursus. Jouw 

eigen route helpt je stap voor stap op weg naar een baan bij een schoonmaakbedrijf dat werkt voor 

bedrijven, scholen en gemeenten. 

 

Bij schoonmaakbedrijf Speciaal Facilitair start je de leerwerkroute Schoonmaak. Dit is een onderdeel van 

Werkzaak Rivierenland. Vervolgens ga je aan de slag op één leerwerkplek bij een externe opdrachtgevers 

in de regio Rivierenland. Daar leer je nieuwe werkzaamheden en vijf belangrijke competenties: 

nauwkeurigheid, productiviteit, zelfstandigheid, samenwerken en gevoel voor arbeidsverhoudingen. Je 

ontwikkelt je uiteindelijk tot medewerker schoonmaak.  

Medewerkers schoonmaak zijn praktisch en zien graag snel resultaat van hun werk. Ze werken soms op 

meerdere plekken. Ze helpen elkaar om het werk netjes en binnen de tijd te doen. 

 

Wat voor werk doe je in de leerwerkroute Schoonmaak 

 kantoren en scholen schoonmaken  

 vloeren stofzuigen, wissen en moppen 

 tafels en bureaus afnemen 

 sanitair reinigen 

 ramen zemen 

 eventueel werken met machines, bijvoorbeeld een schrobmachine voor de vloer 

 

Leerwerk

route 

 
 

    SCHOONMAAK 

‘Bij een leerwerkroute komen we  

samen met jou tot maatwerk  

waardoor jij straks een baan vindt.‘ 

 



  

 

 

Vragen aan jou? 

 Je wilt je inzetten voor jouw leerwerktraject voor een periode tot maximaal 23 maanden.  

 Je hebt er zin in om te leren en je te ontwikkelen. Zo kun je de verschillende onderdelen leren. 

 Je kunt vroeg beginnen (vanaf 5.45 uur)  

 Je bent betrouwbaar en kunt een Verklaring omtrent het Gedrag krijgen 

 Je kunt staan, lopen en bukken  

 Je kunt 5 kilo tillen 

 

Omdat je vroeg moet starten zoeken we een leerwerkplek dicht bij je woonplaats. Een auto is dus niet 

noodzakelijk. Het kan wel helpen als je zelf op het werk kunt komen. De keuze uit de leerwerkplekken is 

dan groter. 

 

Wij bieden 

Je gaat werken op een leerwerkplek en krijgt de kans om het vak te leren in een echte werkomgeving. 

Daar werk je samen in een leuk team van collega’s met passie voor het vak. Daarnaast heb je een 

praktijkbegeleider die jou uitdaagt met zijn enthousiasme, je vertrouwen geeft en je leert je grenzen te 

verleggen. Je mag leren en groeien in een werkomgeving die jouw talent tot bloei brengt. Een werkcoach 

volgt samen met de praktijkbegeleider je ontwikkeling. Ben je er helemaal klaar voor? Dan zoeken we 

samen met jou een baan bij een werkgever waar je aan de slag kunt. 

 

De functie is een opstap naar een baan. Daarom kun je maximaal 23 maanden de leerwerkroute 
volgen. De leerwerkroute schoonmaak ziet er dan ongeveer als volgt uit: 
  

 Maand 1-3  Leren en werken met behoud van uitkering. 

 Maand 2-12   Leren en werken bij schoonmaak projecten in de regio met een dienst- 
verband bij Werkzaak Plus. 

 Maand 12          Bespreken hoe het met je gaat. Ga je verder?  
Dan kun je gedetacheerd worden via Werkzaak Plus bij een externe 
werkgever. 

 Maand 23        (Tijdelijk of vast) dienstverband bij een externe werkgever.  
 

 

Start  leerwerkroute Schoonmaak 

Je kunt het hele jaar door starten. We melden je dan aan voor de eerstvolgende opleiding. 

 

Hoe kom jij bij de leerwerkroute? 

Ben je enthousiast? Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw werkcoach bij Werkzaak. Heb je 

een uitkering via het UWV? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij UWV Rivierenland.  

 

 


