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 Wie zijn wij?
Afeer voert sinds 1 juli 2018 de re-integratie uit voor 3 gemeenten: Oldambt, Westerwolde 
en Pekela. Maar ook werkzoekenden uit andere gemeenten kunnen gebruik maken van onze 
producten en diensten, bijvoorbeeld als je een uitkering hebt van het UWV of als je van werk 
naar werk wilt (tweede-spoortraject). Ook als je geen uitkering hebt, kunnen wij je onder-
steunen. 

Hoe werken wij?
Wij hebben een breed aanbod aan trainingen, trajecten en opleidingen die je kunnen ondersteu-
nen richting een betaalde baan op de arbeidsmarkt. Dit doen wij met een groot team professio-
nals. Ons team bestaat o.a. uit werkgeversadviseurs, werkconsulenten, jobcoaches, trajectcoa-
ches, praktijkopleiders en administratieve ondersteuning. 

Iedere werkzoekende heeft een werkconsulent. Hij of zij zal je begeleiden richting werk en blijft 
altijd je aanspreekpunt. Ook kan de werkconsulent je helpen met het uitstippelen van een pas-
send traject richting de arbeidsmarkt. De meeste werkconsulenten zijn ook trainers, dus als je 
in traject gaat zul je ongetwijfeld een aantal tegenkomen. 

De werkgeversadviseurs hebben contacten met de werkgevers uit de regio. Zij zorgen ervoor 
dat we continu nieuwe, en vaak ook exclusieve, vacatures hebben. Ook kunnen zij andersom 
werken. Dan gaan ze op pad met een cv, op zoek naar een betaalde werkplek of werkervarings-
plaats die goed past bij de werkzoekende.

De jobcoaches zijn er om kandidaten te begeleiden op de werkvloer. Dit gebeurt vooral bij kan-
didaten die een afspraakbaan hebben of een traject volgen vanuit het UWV. De trajectcoaches 
begeleiden werkzoekenden, die in een traject zitten bij Afeer, op de werkvloer. Het kan ook zijn 
dat je een vak gaat leren. Dan word je begeleid door onze praktijkopleiders.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze administratieve ondersteuners. Mocht je 
vragen hebben over je traject, vervoer, of andere praktische zaken, dan kom je bij hen terecht.

 E-portfolio
Als je als werkzoekende begeleid wordt door een werkconsulent of trajectcoach, start je je tra-
ject met het maken van een e-portfolio. E-portfolio is een online systeem waarin je een eigen 
portfolio maakt. Dat bestaat uit een cv, aangevuld met competenties en branches waarin je 
bemiddeld wilt worden. Onze werkgeversadviseurs kunnen dan je cv zien en je benaderen voor 
(exclusieve) vacatures. Zelf kun je ook de vacatures bekijken en direct solliciteren. 

E-portfoliotraining
Iedere week vindt er een e-portfoliotraining plaats op 3 locaties, zo is er altijd een training bij 
jou in de buurt. Tijdens de training kun je ondersteuning krijgen bij het maken en invullen van je 
portfolio.
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 WerkLabtrainingen
Afeer biedt trainingen aan om je sterker te maken op de arbeidsmarkt. In de trainingen staan 
3 vragen centraal: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Na 2 weken training kun je antwoord 
geven op die vragen en ben je klaar voor de juiste stappen richting de arbeidsmarkt.

WerkLabtraining Sterk naar Werk
In deze training ga je aan de slag met het ontdekken van je vaardigheden en kwaliteiten. Wij 
geloven dat je van daaruit het beste op zoek kunt gaan naar het werk dat het beste bij je past. 
Je gaat op zoek naar je motivatie en je leert hoe je op een positieve manier sterk aan het werk 
kunt. Je sluit af met een elevator pitch waarin je enthousiast vertelt wie je bent en waar je 
goed in bent. De training wordt verzorgd door 2 enthousiaste trainers die waar nodig ook indi-
viduele ondersteuning bieden. 

WerkLabtraining Sollicitatie
Deze training is voor werkzoekenden die al goed weten waar hun kwaliteiten liggen en wat ze 
te bieden hebben de op arbeidsmarkt. Dit kan een goed vervolg zijn op de training Sterk naar 
Werk, maar is ook zeer geschikt voor werkzoekenden die onlangs nog betaald werk hebben ge-
had. De training richt zich op het bijschaven van de sollicitatievaardigheden. Je leert de nieuw-
ste vormen van solliciteren, zoals het optimaal gebruik maken van social media en netwerken.

Na de training is er nog een terugkomdag. Op deze ochtend of middag worden er sollicitatiege-
sprekken geoefend met een werkgeversadviseur.

Ook volgen na de training speeddates met uitzendbureaus en kan de werkzoekende gebruik 
maken van Dress for Succes. Zie voor meer informatie elders in deze brochure.

WerkLabtraining De Arbeidsmarkt & ik
Deze training is zeer geschikt voor als je al wat langere tijd geen betaald werk meer hebt ge-
had, maar misschien wel actief bent als vrijwilliger. De training kan je helpen te bekijken of je al 
een stapje verder kunt richting een betaalde baan. 
Tijdens de training ga je je eigen vaardigheden en kwaliteiten in kaart brengen en leer je hoe de 
arbeidsmarkt anno nu in elkaar zit. Ook staan we stil bij werknemersvaardigheden en werken 
we naar een eindpresentatie toe, die gaat over wie jij bent en wat jij wilt.

WerkLabtraining Starten op de Arbeidsmarkt voor statushouders
Werkzoekenden die niet afkomstig zijn uit Nederland en hier niet tot nauwelijks werkervaring 
hebben, kunnen deelnemen aan deze training. Het vergroten van kennis over cultuuraspecten 
op de Nederlandse arbeidsmarkt staat tijdens deze training centraal. 
Onze ervaren trainers leren je alles over werknemersvaardigheden en bekijken het verschil 
tussen de Nederlandse werkvloer en het land van herkomst. 
Een belangrijk onderdeel is het opdoen van werkritme en werkervaring. Het doel is dan ook om 
na de training direct aan de slag te gaan op een werkervaringsplek, binnen of buiten Afeer. De 
training kan gelijktijdig met een inburgeringstraject worden gevolgd.

WerkLabtraining Werknemersvaardigheden voor pro/vso
Deze training is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar, die pro/vso-onderwijs volgen of hebben 
gevolgd.
Afeer kan deze jongeren helpen met het vinden van een (afspraak)baan of beschut werk. Deze 
training is zeer geschikt om je daarop voor te bereiden. Onze enthousiaste trainers kunnen 
je van alles leren over werknemersvaardigheden. Denk aan: samenwerken op de werkvloer, 
omgaan met je baas, regels op het werk en ‘nee’ durven zeggen. Ook zal er een gastspreker 
langskomen en ga je een kijkje nemen bij diverse werkafdelingen van Afeer.
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 Werken en Leren
Afeer heeft heel veel te bieden. We hebben de luxe dat we gebruik kunnen maken van de grote 
infrastructuur van Afeer. Op onze locaties aan de Romijnweg en aan de Hogebrug zijn de vol-
gende werksoorten te vinden:

• Productiewerk: food en non-food 
• Montagewerk: o.a. het maken van LED-straatverlichting
• Stoffeerderij en Naaiatelier: o.a. stofferen van banken en stoelen 
• Logistiek: magazijnwerkzaamheden
• Kantine en catering
• Receptie en KCC
• Druk & Print: DTP, offset drukken en printen

Je kunt ook buiten de muren van Afeer werken:

• Schoonmaak: we hebben schoonmaakprojecten op 90 locaties
• Groen: groenonderhoud in de gehele regio 
• Schilderwerk: op locatie in ons hele werkgebied en soms zelfs daarbuiten

En nog veel meer. Genoeg te kiezen dus. Onze werkleiders zijn trots op hun werk en willen hun 
vak graag aan jou leren.

Carrousel werkleerbedrijf Afeer
Als werkzoekende heb je de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij diverse werksoorten van 
Afeer. In de carrousel kun je zelf kiezen op welke afdeling je mee wilt lopen als een soort van 
snuffelstage. De carrousel duurt 4 weken: 1 week per werksoort; er kunnen maximaal  
4 werksoorten gekozen worden. Als je minder werksoorten kiest, dan word je langer dan  
1 week ingepland per werksoort. Je wordt 24 uur per week ingepland. 
Aan het eind van iedere werksoort wordt samen met de trajectcoach en de werkleider geëvalu-
eerd of hier kansen liggen en wat daarvoor nog ontwikkeld moet worden met hulp van leerdoelen.

Dienstverlening
Kantine
KCC
De Aanpakkers

Afeer Groen
WerkLab
Westerwolde

Assemblage
TechniekLab
Houtbewerking
Virol E-waste Academy

Food
Non-food
Magazijn
De Aanpakkers

Dienstverlening

Groen Logistiek

Techniek

Werkleertraject
Tijdens een werkleertraject krijg je als werkzoekende de mogelijkheid om 3 maanden werk- 
ervaring op te doen in een bepaalde branche of functie binnen Afeer. Je wordt begeleid door 
een trajectcoach en gaat aan de slag met persoonlijke leerdoelen. Het doel is om door te 
stromen naar betaald werk. Je kunt je traject uitbreiden met het SollicitatieLab, workshops en 
Praktijkleren (meer informatie onder kopje ‘Praktijkleren’). Ook blijf je in contact met onze werk-
geversadviseur, zodat je geen vacature hoeft te missen.

Ontwikkeltraject
Soms is 3 of 6 maanden te kort om weer in het werkritme te komen of om nieuwe vaardighe-
den te leren. We bieden daarom ook ontwikkeltrajecten aan voor diegenen die wat extra tijd 
nodig hebben om te werken aan de persoonlijke leerdoelen. Dit traject wordt ook vaak gebruikt 
voor kandidaten die richting een afspraakbaan of beschut werk gaan. Tijdens het traject kun 
je ervan op aan dat je goed begeleid wordt en is het doel om een stapje verder te komen op de 
arbeidsmarkt.

Praktijkleren
Als je nog geen diploma hebt behaald op mbo niveau 2, dan kom je waarschijnlijk in aanmer-
king voor Praktijkleren. Dit is een nieuwe leerweg waarbij organisaties, zoals Afeer, samenwer-
ken met ROC’s om kandidaten certificaten te laten behalen zonder dat ze daarvoor de school-
banken weer in moeten. Juist voor mensen die niet meer terug kunnen naar school, is dit een 
mooie manier om toch certificaten te behalen in het werk waar ze goed in zijn. Het zijn officië-
le certificaten, waardoor je positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt.

WerkLab Pekela/De Aanpakkers
In Oude Pekela hebben wij een werklocatie genaamd De Aanpakkers. We bieden daar werkleer-
trajecten op maat aan. In een prettige setting kun je kennismaken met diverse werksoorten, 
omdat De Aanpakkers verschillende diensten in de omgeving aanbiedt. Zo is er een klussen-
team, halen en bezorgen we goederen, hebben we een eigen kringloopwinkel waar spullen wor-
den gesorteerd en verkocht aan klanten, doen we tuinonderhoud en wordt de locatie gebruikt 
voor vergaderingen en meetings van externe partijen. Ook zit het Taalhuis wekelijks bij De 
Aanpakkers om taalondersteuning te geven. Veel verschillende werkzaamheden, kleinschalig 
en voor ieder wat wils.

WerkLab Westerwolde
Wat zijn we trots op onze prachtige werklocatie in Vlagtwedde. In een mooie groene omgeving 
bevindt zich het WerkLab Westerwolde, waar iedereen aan de slag kan die graag zijn handen 
uit de mouwen wil steken. Hier kun je ontdekken of het werken in het groen bij je past. Juist 
in deze omgeving kun je je vaardigheden testen en wellicht een vervolgtraject gaan volgen 
in het groen. Het werkaanbod verschilt, we spelen in op de vraag en houden rekening met 
het seizoen. We maken van gerecycled materiaal nieuwe plantenbakken en prullenbakken en 
timmeren mezenkastjes. Daarnaast hebben we ook een grote moestuin waar groentes worden 
verbouwd voor de voedselbank. Je hoort het al: we zijn trots op deze locatie. Kom gerust eens 
kijken en je begrijpt waarom wij zo enthousiast zijn.
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 Werkgeversdienstverlening
Bemiddeling naar werk
Onze werkgeversadviseurs staan voor je klaar en gaan hun best doen je te bemiddelen naar 
een passende baan in de regio. Ze hebben veel contact met werkgevers en zijn dagelijks op 
pad om nieuwe vacatures op te halen of cv’s onder de aandacht te brengen. De werkgeversad-
viseurs zijn actief in verschillende branches en kunnen daardoor de beste match maken. Deze 
match houdt niet op bij de grens. We bemiddelen ook voor banen in Duitsland.
De vacatures staan in het e-portfolio en je kunt er direct op solliciteren. Staat je vacature er 
niet bij of heb je een vraag aan een werkgeversadviseur, dan kun je ook via het e-portfolio con-
tact met hem of haar opnemen. Zorg ervoor dat je cv goed in het e-portfolio staat. Ook is het 
belangrijk dat je gegevens kloppen (telefoonnummer, mailadres), zodat je bereikbaar bent voor 
een leuke baan. 

Werkervaringsplaats
Soms lukt het niet om in de branche waar je werkervaring hebt opgedaan, weer aan het werk 
te komen. Door middel van een werkervaringsplaats kun je, met behoud van uitkering, ervaring 
opdoen in een andere functie of organisatie, voor de duur van 3 maanden. Op die manier kun 
je zonder passende werkervaring toch kans maken om betaald aan het werk te gaan in een 
bepaalde branche. Wel maken we van te voren goede afspraken en leerdoelen, zodat iedereen 
weet waar hij aan toe is. Ook als je een langere periode niet hebt gewerkt, is een werkerva-
ringsplaats een optie om opnieuw ervaring op te doen in een specifieke branche. Daarnaast 
staat het goed op je cv. 

Speeddates 
Voor de speeddates worden er meerdere uitzendbureaus uitgenodigd op het Werkplein in 
Winschoten. Als je je als werkzoekende hiervoor opgegeven hebt, krijg je de mogelijkheid om 
met elk bureau kort in gesprek te gaan. De uitzendbureaus hebben altijd meerdere vacatures 
waar je direct op kunt solliciteren en je kunt je inschrijven. Al veel werkzoekenden zijn op deze 
manier aan het werk gegaan, dus meld je aan.

Afeer Mobiliteit
Wanneer je gaat werken bij een bedrijf is het de bedoeling dat je daar een arbeidsovereen-
komst krijgt. Er zijn bedrijven die dit om verschillende redenen niet direct zelf kunnen regelen. 
Afeer Mobiliteit biedt hiervoor een oplossing. Afeer Mobiliteit neemt je in dienst en je wordt 
vervolgens gedetacheerd naar het bedrijf waar je feitelijk gaat werken. Gedurende deze periode 
krijg je via Afeer Mobiliteit een arbeidsovereenkomst met salaris conform de ABU-cao.

Afspraakbanen en beschut werk
Het kan zijn dat je chronisch ziek bent of een psychische of lichamelijke beperking hebt die 
regulier werken lastig maakt. Maar ook dan heb je recht op werkplezier en een passende werk-
plek. Daarom bestaan er afspraakbanen en beschut werk.
Afspraakbanen zijn banen bij een werkgever. Jij ontvangt je salaris voor de uren die je werkt en 
je werkgever ontvangt subsidie om je loon en eventuele extra begeleiding te betalen. Dit maakt 
je dus heel interessant voor een werkgever. Beschut werk is bedoeld voor als je nog meer 
begeleiding nodig hebt. Voor beide mogelijkheden geldt dat het UWV beoordeelt of je ervoor in 
aanmerking komt. Als je denkt dat je tot deze doelgroep behoort: laat het ons weten, dan gaan 
we je helpen.

 SollicitatieLab en workshops
SollicitatieLab
Bij het SollicitatieLab kun je solliciteren naar de meest recente vacatures en in contact komen 
met de werkgeversadviseurs. Dit wordt op een vast moment georganiseerd en vindt om de 
week plaats. Naast het solliciteren worden er ook diverse workshops aangeboden tijdens de 
bijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst staat er een ander onderwerp centraal, bijvoorbeeld:

• Social media: hoe kunnen social media je helpen bij het vinden van een baan?
• Sollicitatiegesprek: hoe bereid je je voor, wat zijn de do’s en dont’s?
• Jezelf presenteren: elevator pitch en schrijven van een motivatiebrief
•  Collegetour werkgever: vragen stellen aan een werkgever die langskomt bij het  

SollicitatieLab
•  Bedrijfsbezoek: de werkgeversadviseur organiseert een bedrijfsbezoek bij een werkgever uit 

de regio

Daarnaast wordt er actief gewerkt in het e-portfolio, doen we een vacature-analyse en wordt er 
direct gesolliciteerd. Daarmee voldoe je gelijk aan de sollicitatieplicht van de Participatiewet. 

Workshops
Afeer heeft enthousiaste en professionele trainers in huis die op verzoek een workshop kun-
nen ontwikkelen en geven. De workshops zijn gericht op het verbeteren van je positie op de 
arbeidsmarkt. Soms werken we ook samen met andere partijen die gespecialiseerd zijn in een 
gezonde leefstijl of rondkomen met een klein budget. De volgende workshops zijn standaard 
opgenomen in ons programma:

 • Sociale vaardigheden
   In deze workshop staan we stil bij verschillende basisemoties. Emoties zien we elke dag 

op de werkvloer, denk aan vreugde, angst, woede of verdriet. Hoe ga je daarmee om op 
je werk? Wat doe je als je eigen emotie je in de weg zit en hoe ga je om met de emotie 
van een ander? Op een leuke interactieve manier gaan we aan de slag en leer je jezelf en 
de ander beter te begrijpen.

 • Werknemersvaardigheden
    Wat zijn eigenlijk werknemersvaardigheden? Wat wordt er van jou als werknemer ver-

wacht? Daar beginnen we mee in deze workshop. In de workshop komen allerlei onder-
werpen aan bod waar je mee te maken krijgt als je aan het werk gaat. Ook gaan we het 
hebben over samenwerken en omgaan met je leidinggevende. De workshop bestaat uit 
meerdere bijeenkomsten. We hebben leuke, niet ingewikkelde, opdrachten en we geven 
oefeningen mee voor op de werkvloer. 

 • Dress for Succes
    Wat is wel en wat is niet gepast om te dragen bij een sollicitatiegesprek? Die vraag staat 

centraal tijdens de workshop Dress for Succes. Als je een uitnodiging krijgt voor een sol-
licitatiegesprek kunnen wij je aanmelden bij Dress for Succes in Hoogezand-Sappemeer.  
De stylisten daar helpen je om kleding uit te kiezen voor je sollicitatiegesprek en geven 
je nog even een laatste energieboost voordat jij op gesprek gaat. Word je aangenomen, 
dan mag je ook nog kleding uitzoeken voor je eerste werkdag. Gratis en voor niets, speci-
aal voor de kandidaten die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
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 TechniekLab
Afeer heeft de toegangspoort voor een baan in de bouw en techniek. In het TechniekLab 
staan onze praktijkopleiders klaar om je de vakvaardigheden te leren die je nodig hebt voor 
een vervolgopleiding of betaalde baan in de sector waar nog altijd veel vakkrachten gezocht 
worden.

Techniekcarrousel
Als je nog geen idee hebt of werken in de bouw of techniek bij je past, of je weet niet in welke 
richting je kwaliteiten het beste tot hun recht komen, kun je meedoen aan de techniekcar-
rousel.
In 4 weken tijd kun je je vaardigheden testen in de installatie- en elektrotechniek, metaal, schil-
deren of timmeren. Na deze 4 weken komt er een adviesgesprek en helpen we je bij het kiezen 
van een vervolgtraject.

Een aantal vervolgtrajecten bieden wij ook zelf aan:

 • Voorschakeltraject Timmeren
    In een periode van 10 weken leer je de basisvaardigheden timmeren. Je gaat aan de 

slag met verschillende opdrachten die voortkomen uit de werkprocessen van de oplei-
ding timmerman. De praktijkopleiders geven ook een stukje vaktheorie en je krijgt een 
VCA-cursus. Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach.

 • Voorschakeltraject Schilderen
    Tijdens dit 10-weekse voorschakeltraject maak je kennis met de basisvaardigheden 

schilderen. In het TechniekLab hebben wij een woning nagebootst waar je aan de slag 
gaat met verschillende schildertechnieken. Ook leer je herstelwerkzaamheden en behan-
gen. Mocht je het in de vingers hebben, dan kunnen we je begeleiden naar de mbo-oplei-
ding schilderen. Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach.

 • Voorschakeltraject Lassen
   In dit traject leer je de basisvaardigheden lassen. Daar hoort de vakkennis ‘basisvaardig-

heden metaal’ bij, maar ook TIG-lassen, MAG-lassen, technisch tekening lezen en vak- 
 theorie. Ben je nog niet in het bezit van VCA? Dan kun je dit ook tijdens het traject volgen. 
Na 10 weken bemiddelen we je door naar een vervolgopleiding of een betaalde baan. 
Tijdens je traject word je begeleid door een trajectcoach. Als je breed inzetbaar wilt zijn 
voor de arbeidsmarkt, kun je ook doorstromen naar het voorschakeltraject Metaal, of 
andersom

 • Voorschakeltraject Metaal
   Dit traject lijkt op het voorschakeltraject lassen, maar richt zich op constructiewerken 

in de metaalsector. Tijdens het traject ga je zelf actief aan de slag met constructie-op-
drachten en kun je doorstromen naar een vervolgopleiding of een betaalde baan als  
metaalbewerker. Ook voor dit traject geldt dat je een programma doorloopt van 10 weken 
en dat je wordt begeleid door een trajectcoach. Als je breed inzetbaar wilt zijn voor de 
arbeidsmarkt, kun je ook doorstromen naar het voorschakeltraject Lassen, of andersom. 

De trajecten van het TechniekLab zijn toegankelijk voor alle werkzoekenden uit de arbeids-
marktregio Groningen en Noord-Drenthe. Wij kunnen dit kosteloos aanbieden, omdat we een 
samenwerking hebben met het 1000-banenplan van Werk in Zicht.  
Kijk op www.kansrijkopleiden.nl voor meer informatie. 

VCA-cursus
Steeds vaker zie je in vacatures dat VCA (veiligheidscertificaat) een eis is om ergens aan het 
werk te kunnen. Met een VCA-certificaat op zak ben je dus een stuk interessanter voor werkge-
vers, omdat je weet hoe je veilig moet werken in een risicovolle werkomgeving. Onderdelen van 
de cursus zijn o.a. wet- en regelgeving arbeidsveiligheid, herkennen van onveilige situaties en 
maatregelen om ongevallen te voorkomen. De cursus bestaat uit praktijk- en theorie-opdrach-
ten en kan eventueel aangevuld worden met studiebegeleiding en taalondersteuning. Na het 
oefenen met proefexamens sluit je de cursus af met het officiële VCA-basisexamen.  

Heftruckopleiding
Als je aan de slag wilt in de logistiek, wordt vaak een heftruckcertificaat gevraagd. Dit kun je 
ook bij Afeer behalen. De basisopleiding heftruck duurt 14 uur. De cursus bestaat uit 11 uur 
effectieve rijtijd, 2 uur theorie en 1 uur examen. De cursus is geschikt voor kandidaten die geen 
ervaring hebben in het besturen van een heftruck. Daarnaast leren we je op een veilige manier 
omgaan met een vorkheftruck en word je je bewust van de bijbehorende gevaren en risico’s.



14 15

Werk en leer bij Afeer Werk en leer bij Afeer

 Opleidingen
Schoonmaakopleiding
Afeer voert al jaren schoonmaakprojecten uit bij 
diverse opdrachtgevers in de regio. Inmiddels maken 
we schoon op 90 locaties, waaronder scholen, sport-
complexen en gemeentehuizen. We zijn trots op onze 
tevreden klanten en hebben kwaliteit hoog in het vaan-
del. We willen graag werkzoekenden de gelegenheid 
bieden om bij ons het vak te leren en daarna door te 
stromen naar een betaalde baan. Daarom zijn we een 
schoonmaakopleiding gestart.

De opleiding bestaat uit een basisprogramma van 3 maanden, waarbij je 1 dagdeel per 2 we-
ken theorie krijgt en de overige dagen in de praktijk werkt. Tijdens deze 3 maanden leer je o.a. 
algemene regels, ergonomie, veilig en gezond werken, communicatie, kwaliteitszorg, interieur-, 
sanitair-, en vloeronderhoud.

Na het goed doorlopen van het programma en het behalen van het certificaat, kan Afeer je een 
betaald dienstverband aanbieden bij een van onze eigen professionele schoonmaakteams. 
Met de opleiding en werkervaring die je hebt opgedaan, kun je ook solliciteren naar een baan 
als huishoudelijk medewerker in de zorg of als facilitair medewerker. Een mooie start van een 
nieuwe toekomst.

KCC-opleiding
KCC staat voor Klanten Contact Centrum, ook wel 
klantenservice genoemd. Dit is de plek waar de te-
lefoontjes van klanten binnenkomen, met de meest 
uiteenlopende vragen over de producten en diensten 
van een bedrijf of organisatie. Afeer biedt een oplei-
ding aan, waarin je in 8 weken tijd wordt opgeleid tot 
KCC-medewerker.

In de eerste 4 weken krijg je theorie. Hierna volgt een praktijkgedeelte van 4 weken en ga je zelf 
actief bellen. Ook krijg je begeleiding en ondersteuning bij het sollicitatieproces. Het doel is om 
na deze 8 weken door te stromen naar een betaalde baan bij een klantenservice. Indien je alle 
onderdelen gehaald hebt, ontvang je het branche-erkende KSF-certificaat.

Opleiding Vrachtwagenchauffeur
Er is ontzettend veel vraag naar vrachtwagenchauf-
feurs. Ook in Duitsland. Daarom heeft Afeer samen 
met 3 Duitse werkgevers een opleidingstraject opge-
zet. Bij een Duitse werkgever ga je na een proefperiode 
van 4-5 weken je rijexamen C, CE, Code95 en indien 
nodig je ADR Basis halen. Als je alle papieren hebt ge-
haald, wacht er een jaarcontract bij de werkgever waar 
je je stage hebt gedaan. Onze werkgeversadviseur 

Duitsland kan je alles vertellen over dit traject en een (financieel) plaatje voor je opstellen om 
te kijken of werken over de grens voor jou loont. 
 

Groenopleiding
Houd je ervan om buiten te zijn en afwisselende werk-
zaamheden te doen? Dan is werken in het groen wat 
voor jou. Werken in het groen is meer dan schoffelen 
alleen. Afeer verzorgt het gehele groenonderhoud in 
het werkgebied van de gemeenten Oldambt, Pekela en 
een groot gedeelte van de gemeente Westerwolde. Als 
je kiest voor een werkleertraject in het groen, ga je met 
een klein team op pad om verschillende groenwerk-
zaamheden te verrichten in het buitengebied.

Je begint met het aanleren van de basisvaardigheden groen. Dit kun je combineren met een 
VCA-opleiding, als je dit certificaat nog niet hebt. Onze ervaren praktijkopleiders leren je alle 
voorkomende werkzaamheden, passend bij de omgeving en de seizoenen. Je moet hierbij 
denken aan schoffelen, harken, haagknippen, snoeien, zagen, graskanten snijden, grasmaaien, 
planten van bomen, heesters en vaste planten, aanleg van nieuwe projecten en nog veel meer. 

Mocht je het in je vingers hebben, dan kun je het basistraject uitbreiden met vakgerichte op-
leidingen. Wij bieden deze aan in samenwerking met Terra Next. Hierdoor wordt het werken in 
het groen nog interessanter. Afhankelijk van het seizoen bieden wij met regelmaat de cursus 
bosmaaien en motorkettingzagen aan.

Ontwikkelen staat bij ons voorop. Aangezien Afeer een erkend werkleerbedrijf is voor o.a. de 
mbo-opleiding Hovenier (niveau 2) en Vakbekwaam Hovenier (niveau 3), kun je doorstromen 
naar een BBL-opleiding. Daarnaast is er een groot pakket aan overige cursussen, dat aansluit 
bij ieder niveau en iedere ambitie. Ook Praktijkleren kan hier worden ingezet, zodat je, zonder 
dat je naar school hoeft, toch een officieel certificaat kunt halen. 

BBL-opleidingen
Afeer biedt, in samenwerking met ROC’s, diverse BBL-opleidingen aan. Bij een BBL-opleiding ga 
je 1 dag per week naar school en werk je daarnaast minimaal 20 uur op een werkplek. Omdat 
Afeer een erkend werkleerbedrijf is voor heel veel opleidingen, kun je bij Afeer ook je werk- 
ervaring opdoen. 
Mocht je na het eerste jaar ervaring willen opdoen bij een ander bedrijf, dan helpen wij je daarbij.

Tijdens je werkzaamheden word je begeleid door een praktijkbegeleider en kun je eventueel 
individuele coaching krijgen als daar behoefte aan is. Een coach kan je bijvoorbeeld helpen bij 
het uitvoeren van opdrachten en praktijksituaties met je bespreken. 

Je kunt zelf op zoek gaan naar een BBL-opleiding. Kijk daarvoor op stagemarkt.nl en zoek op 
Afeer. Je ziet dan een lange lijst met opleidingen waarvoor wij een erkend werkleerbedrijf zijn.

Een aantal BBL-opleidingen hebben wij de afgelopen jaren zelf aangeboden in samenwerking 
met een aantal scholen: Groenopleidingen i.s.m. Terra Next, Schilderen i.s.m. Drenthe Col-
lege en Logistiek medewerker-, Servicemedewerker breed- en Verzorgende IG/Medewerker 
Maatschappelijke Zorg i.s.m. Noorderpoort. Deze opleidingen starten meestal 1 keer per jaar. 
Informeer bij je werkconsulent wat het aanbod is voor het aankomende schooljaar. 
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Entree-opleiding Assistent installatie- en constructietechniek (Virol E-waste Academy)
Virol (her)gebruikt afval als grondstof voor nieuwe producten. In 2015 is Virol gestart met de 
inzameling van een nieuwe afvalstroom: E-waste. E-waste is de Engelse naam voor Afgedank-
te Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Dit zijn apparaten waar een batterij in of 
stekker aan zit. De Virol E-waste Academy is de bedrijfsschool van Virol. Door middel van het 
demonteren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (E-waste) word je breed 
opgeleid richting een betaalde baan in de productie, techniek of logistiek.

Je start met een voorschakeltraject van maximaal 3 maanden. Als je over voldoende werk-
nemersvaardigheden beschikt en je hebt nog geen diploma, dan kun je doorstromen naar de 
entree-opleiding Assistent installatie- en constructietechniek. Je wordt hier opgeleid om een 
vakman te ondersteunen bij het plaatsen van bijvoorbeeld leidingen en kabels. Of bij het mon-
teren, aansluiten en testen van elektrische, verwarmings- of waterinstallaties. 

Tijdens de entree-opleiding loop je 3 dagen per week stage bij Virol E-waste Academy. Je krijgt 
1 dag per week les in beroepsvakken en loopbaan en burgerschap op het Noorderpoort. En je 
bent 1 dag per week vrij. Als je na het schooljaar je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen 
naar een vervolgopleiding niveau 2/3 of uitstromen naar betaald werk. 

Nieuwsgierig geworden? Er zijn regelmatig rondleidingen en open dagen. Informeer bij je con-
sulent naar de data en ga een kijkje nemen.

overzicht
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SollicitatieLab en workshop

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

SollicitatieLab 5 bijeenkomsten van 3 uur 1 x per 2 weken

Sociale vaardigheden 1 dag in overleg

Werknemersvaardigheden 5 bijeenkomsten van 90 minuten in overleg

Dress for Succes 1 dagdeel in overleg

TechniekLab

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

Techniekcarrousel 4 weken 1 x per 4 weken

Voorschakeltraject Timmeren 10 weken in overleg

Voorschakelen Schilderen 10 weken in overleg

Voorschakelen Lassen 10 weken in overleg

Voorschakelen Metaal 10 weken in overleg

VCA-cursus 10 weken, 1 dagdeel per week 1 x per 10 weken

VCA-(taal)ondersteuning 2 uur, woensdagmiddag in overleg

Heftruckopleiding 14 uur, verdeeld over meerdere 
dagen

in overleg

Opleidingen

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

Schoonmaakopleiding 3 maanden 2 x per jaar

KCC-opleiding 8 weken in overleg

Opleiding vrachtwagenchauffeur 3 maanden - 12 maanden in overleg

Groenopleidingen Diverse mogelijkheden in overleg

BBL-opleidingen Minimaal 1 - maximaal 3 jaar begin september

Voorschakeltraject Virol-E-waste 
Academy

3 maanden in overleg

Entree-opleiding Assistent instal-
latietechniek (Virol)

1 schooljaar september

WerkLabtrainingen

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

E-portfoliotraining 1 dagdeel maandagochtend Winschoten
dinsdagmiddag Ter Apel
dinsdagmiddag Pekela
donderdagmiddag Pekela

Sterk naar werk 6 dagdelen, verdeeld over 
2 weken

1 x per 3 weken

Sollicitatietraining 6 dagdelen, verdeeld over
2 weken + terugkomdag

1 x per 9 weken

De Arbeidsmarkt & ik 6 dagdelen, verdeeld over
2 weken + 1 dagdeel e-portfolio

1 x per 9 weken

Starten op de Arbeidsmarkt
voor statushouders

6 dagdelen, verdeeld over
2 weken + 1 dagdeel e-portfolio

1 x per 9 weken

Werknemersvaardigheden  
voor pro/vso 6 dagdelen, 1 x per week 1 x per jaar (op verzoek vaker 

mogelijk)

Werken en Leren

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

Carrousel werkleerbedrijf 4 weken 1 x per 3 weken

Werkleertraject 3 maanden - 6 maanden ieder moment mogelijk

Ontwikkeltraject 6 maanden - 12 maanden ieder moment mogelijk

Praktijkleren 3 maanden - 6 maanden ieder moment mogelijk

WerkLab Pekela / De Aanpakkers 3 maanden - 6 maanden ieder moment mogelijk

WerkLab Westerwolde 3 maanden - 6 maanden ieder moment mogelijk

Werkgeversdienstverlening

Training, opleiding of traject Duur Startmoment

Bemiddeling naar werk - ieder moment mogelijk

Werkervaringsplek 3 maanden ieder moment mogelijk

Speeddates 1 dag 1 x in de 9 weken

Afeer Mobiliteit - ieder moment mogelijk

Afspraakbanen en beschut werk - ieder moment mogelijk



Meer informatie?

Neem contact op met je werkconsulent of bel ons algemene nummer:

(0597) 453 666 en vraag naar Annemieke de Vries, projectcoördinator opleidingen 
en trajecten. Of stuur een mail naar trajecten@afeer.nl

Garst 6 / 9673 AE Winschoten
Postbus 117 / 9670 AC Winschoten

Mr. A.J. Romijnweg 17 / 9672 AH Winschoten
Postbus 117 / 9670 AC Winschoten

Winschoter Hogebrug 1 / 9697 XB Blijham
Postbus 117 / 9670 AC Winschoten

Garst 1 / 9673 AA Winschoten
Postbus 117 / 9670 AC Winschoten

Website: www.afeer.nl

 
  

 WerkLab Westerwolde
 Spetsebrugweg 1B, 9541 XV Vlagtwedde
 Telefoon: (0597) 453 666
 (bereikbaar ma-vr tussen 08.00 en 17.00 uur)

 WerkLab Oldambt
 Garst 1, 9673 AA Winschoten
 Telefoon: (0597) 453 666
 (bereikbaar ma-vr tussen 08.00 en 17.00 uur)

 WerkLab Pekela / De Aanpakkers
 H. Hindersstraat 54, 9665 RC Oude Pekela
 Telefoon: (0597) 769 002
 (bereikbaar ma-do tussen 08.30 en 16.00 uur)
 (op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur)

WerkLabs


