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MVO Solutions is een jonge organi-
satie die succesvol bezig is met uit-
zending, detachering en opleiding 
naar werk voor mensen die niet 
gemakkelijk op eigen kracht werk 
kunnen vinden.  

“Wij helpen mensen aan het werk die 
onder andere doorgestuurd worden 
door regionale Werkbedrijven en het 
UWV. Wij leiden ze in korte tijd op 
voor een sector waar veel aanbod is 
en bemiddelen ze naar de arbeidsmarkt.

Als je mensen een goede basis geeft, 
ze uitdaagt en ze een perspectief biedt,
raken ze ook echt gemotiveerd om 
zelf iets van hun leven te maken. 
Daar zijn wij van overtuigd bij MVO 
Solutions. Dit maken wij dagelijks in 
de praktijk mee binnen onze sociale 
organisatie.

Inmiddels hebben wij een uitgebreid 
aanbod aan activiteiten en ervaringen 
van opdrachtgevers, kandidaten en 
samenwerkingspartners. Dit willen we 
graag met u delen in bijgaande map.

U vindt hierin een overzicht van ons 
scholingsaanbod, maar u kunt ook 
lezen wat de persoonlijke ervaringen 
van de kandidaten zijn die leer-werk-
trajecten hebben doorlopen en nu 
werkzaam zijn in verschillende secto-
ren. Ook de ervaringen van de op-
drachtgevers en de samenwerkings-
partners komen in deze map aan bod. 

Met dank aan alle betrokkenen die 
hun bijdrage hebben geleverd voor 
de totstandkoming van deze informa-
tie hopen wij dat we aan werkzoeken-
den die behoefte hebben aan onder-
steuning nog meer kansen bieden 
om aan het werk te komen bij een 
passend bedrijf.

Ook hopen we dat onze opdracht- 
gevers (zoals UWV en Werkbedrij-
ven) na het lezen van deze informatie 
geïnspireerd raken om hun potentiele 
kandidaten kansen te bieden middels 
deelname aan diverse trajecten.”

Erwin van Bree
Directeur MVO Solutions
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Zekiye (leerling) en Nico (leer-
meester) vertellen over het vak van 
schilder en de rol die het traject 
bij en werken voor MVO voor hen 
oplevert.

Zekiye is een moeder van Turkse kom-
af. Ze is altijd handig geweest met 
klussen in huis en wilde dus wel in de 
bouwsector aan de slag, als schilder.

Ze had wel twijfels, net als Nico, 
omdat het vak van schilder fysiek best 
zwaar kan zijn, maar Nico had na één 
week proeftijd al door: “Dit wordt 
een topper!”

Zekiye: “Als schilder moet je onder 
andere muren sauzen en deuren 

Schilders-
opleiding 
mét baangarantie

lakken. Deuren repareren vind ik 
het allerleukst, want je ziet meteen 
effect. Ik kon het al wel, maar Nico 
heeft me veel geleerd, waardoor ik er 
echt goed in ben geworden.”

Wat Zekiye zo fijn vindt aan leermees-
ter Nico is dat hij geduldig is, profes-
sioneel en erg duidelijk uitlegt.

Nico: “Het is zo belangrijk dat de 
leerlingen het naar hun zin hebben. 
En ik vind dat ze zo snel mogelijk 
in de praktijk moeten meedraaien. 
Zekiye doet het hartstikke goed, ze 
steekt met kop en schouders boven 
de gemiddelde deelnemer uit. En 
knap hoe ze zich als vrouw handhaaft 
in deze mannenwereld. 

En wat me zo raakt is dat als mensen 
na zes maanden het certificaat in 
handen krijgen, ze echt voelen dat er 
een nieuw leven van start gaat. Hoe 
bijzonder is dat? 

Ze kunnen weer op eigen benen 
staan: eigen regie en eigenwaarde, 
dat is waar we het voor doen.”

“Na 1 week wist ik 
het al: dit wordt een 
topper!” Nico 

“Deuren repareren 
vind ik het 
allerleukst!”



Het vak van schilder is veelomvattend. Je moet niet alleen 
kunnen schilderen, zowel binnen als buiten, maar ook 
bekwaam zijn in wandafwerking, latexen, airless spuiten, 
behangen en glasweefsel behangen, glas zetten, easy 
spray spuiten, afplakken van kozijnen en deuren, houtrot-
reparatie, et cetera.

MVO Solutions biedt met deze schildersopleiding de kan-
didaten twee sporen: theoretische en praktische scholing, 
inclusief Veiligheidscertificering (VCA). Tijdens het leertraject 
behouden de kandidaten hun uitkering. Uiteindelijk levert 
MVO Solutions goed gemotiveerde en op de praktijk voor-
bereide (aankomend) schilders op.

Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het 
ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke kwa-
liteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelijke en 
relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame deel-
name aan het arbeidsproces.

Contract na afronding opleiding
De opleiding duurt 6 maanden. Daarna krijgt de kandidaat, 
bij geschiktheid, een contract aangeboden van een half jaar 
of een jaar bij MVO Solutions. Vervolgens kunnen de werkne-
mers gedetacheerd worden bij een werkgever in de regio.

Geschikte werknemers
De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever als 
de kandidaat onder meer:
- in staat is om kwalitatief hoogwaardige resultaten na 
 te streven, 
- zich voltijd beschikbaar kan stellen,
- redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van de 
 Nederlandse taal bezit.

Schildersopleiding 
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Ehab is tien jaar geleden vanuit 
Irak naar Nederland gekomen. Via 
een contract bij MVO Solutions is 
hij bij zijn huidige werkgever, TNT 
Express in Duiven, gekomen. Het 
contract is overgegaan van MVO 
naar TNT.

“De periode 
met MVO 
heeft mij 
zelfverzekerder 
gemaakt.”

“Laden vind 
 ik het allerleukst!”

Ehab

Via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
kwam Ehab in contact met MVO 
Solutions. In de eerste periode is hij 
vooral veel naar school gegaan en 
heeft hij theorielessen via MVO 
Solutions gevolgd. Vervolgens is 
hij aan het werk gegaan bij TNT als 
logistiek medewerker. 

“Door de theorie kan ik ook na TNT 
verder leren en op andere plekken 
solliciteren. Ik doe eigenlijk alles wat 
er in het magazijn nodig is: laden, 
lossen, met de heftruck werken. Het 
laden vind ik het allerleukst! Dan 
komt het neer op goed bedenken 
hoe je de pallets neerzet.”

Ehab werkt met een team van wel 
190 collega’s, zowel vrouwen als 
mannen. “Je moet gewoon je best 
doen, op tijd komen en op tijd je 
pauzes nemen. Het traject met MVO 
Solutions was goed voor mijn zelf-
vertrouwen, ik heb veel over mezelf 
geleerd.”

Logistiek 
medewerker



Een logistiek medewerker (ook wel magazijnmedewerker) 
is iemand die een uitvoerende en organiserende functie 
vervult in een magazijn of distributiecentrum. Tijdens het 
gehele proces van levering, opslag en verzending is de 
logistiek medewerker verantwoordelijk voor het juiste 
verloop van processen.

MVO Solutions biedt met de opleiding ‘Logistiek medewer-
ker’ de kandidaten twee sporen: theoretische en praktische 
scholing, inclusief Veiligheidscertificering (VCA Basis). 
De praktijkopleiding bestaat uit 80 uren praktijklessen en 
480 uren stage bij een erkend bedrijf. Tijdens het leertraject 
behouden de kandidaten hun uitkering. Uiteindelijk levert 
MVO Solutions goed gemotiveerde en op de praktijk voor-
bereide (aankomend) logistiek medewerkers op.

Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het 
ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke 
kwaliteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelijke 
en relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame 
deelname aan het arbeidsproces.

Contract na afronding opleiding
De opleiding duurt 1,5 jaar en de stage 6 maanden. 
Na de stageperiode krijgt de kandidaat, bij geschiktheid, 
een contract aangeboden van een half jaar of een jaar bij 
MVO Solutions. Vervolgens kunnen de werknemers gedeta-
cheerd worden bij een werkgever in de regio.

Geschikte werknemers
De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever 
als logistiek medewerker als de kandidaat onder meer:
- affiniteit heeft met logistiek en ‘handig’ is, 
- zich voltijd beschikbaar kan stellen en wisseldiensten wil 
 draaien, 
- over voldoende werknemersvaardigheden beschikt,
- en redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van de 
 Nederlandse taal bezit.
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Bjorn is leidinggevende van de af-
deling Service en Onderhoud bij 
JWR Electrotechniek. De afdeling 
houdt zich voornamelijk bezig met 
het plaatsen van zonnepanelen en 
er worden continu nieuwe monteurs 
opgeleid. 

Via zijn netwerk in Nijmegen kwam 
Bjorn in contact met MVO Solutions. 
Inmiddels werken JWR Elektrotechniek 
en MVO al zo’n twee jaar samen. MVO 
helpt Bjorn met het vinden en plaatsen 
van de juiste vakmensen.

“Ik werk graag samen met MVO, omdat 
het vakmensen in spe de mogelijkheid 
biedt om in 6 maanden elektromonteur 
of zonnepanelen-monteur te worden. 
Dat is geweldig! Ik ben ontzettend blij 
om hier een bijdrage aan te mogen 
leveren.”

Daarnaast vindt Bjorn het belangrijk 
om een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. “En als JWR zijn we na-
tuurlijk heel erg geholpen met goede 
mensen in dienst. Dankzij hen kunnen 
we groeien en elke dag doen waar we 
goed in zijn: het plaatsen van elektro-
technische installaties. I love it when a 
plan comes together. Iets creëren en 
neerzetten, samen met anderen, vind 
ik het mooiste wat er is!” 

“Ik vind het 
geweldig om 
vakmensen 
(in spe) op te 
mogen leiden.”

“I love it when a plan 
  comes together”

Bjorn

Elektrotechniek 
en zonnepanelen 
mét baangarantie



Je ziet steeds meer zonnepanelen op de daken liggen. 
Hier liggen dus ook kansen voor werk. En ook als elek-
tromonteur is er genoeg te doen. Je moet als monteur 
onder andere elektrische bedradingen assembleren en 
installeren. Maar ook apparaten, machines, schakelkas-
ten, transformatoren en nog veel meer.

MVO Solutions biedt leer-werktrajecten aan, zodat kandi-
daten de kneepjes van het vak van elektromonteur of zon-
nepanelen-monteur leren. De theorie van deze opleiding 
wordt in samenwerking met het ROC aangeboden en het 
instapniveau is MBO Entree.

Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het 
ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke 
kwaliteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelij-
ke en relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame 
deelname aan het arbeidsproces.

Contract na afronding opleiding
De opleiding duurt 6 maanden. Doorloopt een kandidaat 
het traject goed? Dan ontvangt hij of zij een arbeidscon-
tract van MVO Solutions B.V. en gaan ze aan het werk bij 
één van onze opdrachtgevers.

Geschikte werknemers
De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever 
als de kandidaat onder meer:
- affiniteit heeft met techniek en handig is,
- zich voltijd beschikbaar kan stellen,
- goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de 
 Nederlandse taal bezit,
- en over voldoende werknemersvaardigheden beschikt.

Opleiding Elektrotechniek 
en zonnepanelen mét 
baangarantie 
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“Wat zal ik in Nederland gaan doen? 
Een koksopleiding, werken in de 
zorg of mijn oude vak als interieur-
ontwerper oppakken?” Omid stelde 
zichzelf deze vraag toen hij vanuit 
Iran vluchtte naar Nederland. Hij 
kwam in Nijmegen terecht.

Werken in de zorg heeft altijd al in z’n 
hoofd gespeeld, dus de keuze was 
snel gemaakt. Ook de gedachte dat 
zijn ouders ooit mogelijk zorg nodig 
zullen hebben, speelde daarbij een 
rol. Vanwege persoonlijke omstandig-
heden is hij uit Iran weggegaan. 

Omid: “Ik hou van mensen, zeker ook 
van oudere mensen. Zij kunnen mij 
heel veel leren om hier een toekomst 
op te kunnen bouwen. Ze vertellen 
me bijvoorbeeld hoe belangrijk het is 
om de taal goed te spreken en ze le-
ren me van alles over de Nederlandse 
cultuur. Zo weet ik wanneer je mag 
huilen en wanneer je mag lachen. Ik 
luister heel goed naar ze!”

Nu volgt Omid een BBL-opleiding 
bij ROC Nijmegen en hij werkt bij 
OBG in Nijmegen, ouderenzorg, als 
helpende in de zorg. Hij volgde eerst 
een stagetraject en opleiding via 

MVO Solutions. “Hier ben ik ze zo 
dankbaar voor. Ik ga zeker nog een 
kaart en bos bloemen langsbrengen.” 
Na een contract via MVO Solutions is 
hij nu definitief in loondienst bij OBG.

“Ik wil graag middenin de maat-
schappij staan, niet erbuiten. Ik kwam 
hier in Nederland, helemaal alleen, 
en wilde graag in contact komen met 
anderen. Ik ben nu eenmaal sociaal 
en heb graag mensen om me heen.”

Het leukste aan zijn werk vindt hij 
het contact met de ouderen en col-
lega’s. En dat hij ziet dat ouderen blij 
worden als hij er is. “Ze hebben hun 
muren vol hangen met foto’s, maar ze 
zitten er vaak alleen. Wij lopen iedere 
dag binnen bij deze mensen en dat 
maakt ze heel blij.”

Ambities
Omid zal in 2020 zijn diploma halen 
op niveau 2. Daarna kan hij door-
groeien naar verzorgende IG, niveau 
3 waarmee hij meer zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid krijgt. En 
daarna? Omid wil niet teveel stappen 
vooruit denken, maar hij heeft wel de 
droom om uiteindelijk verpleegkundi-
ge, niveau 4, te worden. 

“Ze zijn blij dat we 
dagelijks binnenlopen.”

Omid

Opleiding 
zorgmedewerker 
(MBO niveau 2) 
mét baangarantie



Het is in de zorgsector doorgaans lastig om voldoende 
bekwaam personeel te vinden. MVO biedt, door middel 
van een bekwame en betrouwbare bemiddeling tussen 
werkgever en werknemer, een grote kans dat er een 
goede match gevonden wordt.

MVO Solutions stelt zich bij de opzet en uitvoering van 
het opleidingstraject ten doel personen zo effectief en 
praktisch mogelijk op te leiden. Dit doen ze door het be-
geleiden bij het ontwikkelen en het leren benutten van de 
persoonlijke en professionele kwaliteiten, kennis van de 
zorg, werknemersvaardigheden om te komen tot duurzame 
deelname aan het arbeidsproces.

De opleiding duurt 1,5 jaar, waarvan 6 maanden stage. 
De stageperiode gebeurt met behoud van uitkering. 
Aan de orde komt onder andere:
- Zorg verlenen en ondersteuning bieden aan cliënten
- Een werkplanning opstellen voor de werkzaamheden van 
 de dag
- Zorgen voor een prettige leefomgeving
- Afstemming met de cliënt in hoeverre eigen regie mogelijk is
- Overleg voeren met collega’s en/of mantelzorgers

Geschikte kandidaten
Als de kandidaat geschikt blijkt, zal MVO Solutions de kan-
didaat een contract voor een jaar aanbieden en plaatsen 
bij een werkgever in de regio. Bij diezelfde werkgever zal 
een zorgspecialist de begeleiding van de kandidaat op zich 
nemen.

Het is belangrijk dat een kandidaat onder andere voldoet 
aan de volgende criteria:
- Goed gemotiveerd en voorbereid op de praktijk
- Ondersteunend bij wonen en huishouden
- Ondersteunend bij persoonlijke zorg

Opleiding zorgmedewerker 
(MBO niveau 2) 
mét baangarantie 
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Ramdaas is sinds maart 2019 ver-
keersregelaar bij de Gemeente 
Nijmegen. “Via WerkBedrijf Rijk 
van Nijmegen ben ik met MVO in 
contact gekomen. Ik werkte in de 
groenvoorziening via de Gemeente 
Wijchen. Op mijn CV bij mijn ervaring 
in de groenvoorziening schreef ik: 
‘Veilig werken naast de weg’. Ver-
volgens werd ik binnen 24 uur door 
twee mensen benaderd!” 

Ramdaas kon meteen aan de slag met 
de opleiding tot Verkeersregelaar. 

“Ik ben ontzettend blij met de moge-
lijkheid die MVO mij heeft gegeven. 
Ik heb een baan. Ik bouw pensioen 
op. Ik heb leuke collega’s. En het 
leukste van mijn werk: Ik krijg elke 
dag honderden groeten! Wie kan dat 
nu nog meer zeggen?

MVO heeft mij geholpen met mijn 
opleiding en ik heb er ook nog een 

BVA cursus bij gekregen. Zonder 
MVO was ik nooit gekomen waar ik 
nu ben.” 

Ramdaas geniet elke dag van het feit 
dat hij buiten werkt. “Mijn werk loopt 
op rolletjes. Ik voel me helemaal 
‘thuis’ in deze baan.” En waar hij al 
die positiviteit vandaan heeft? “Dat 
heb ik van huis uit meegekregen. Een 
dag niet gelachen, is een dag niet ge-
leefd. Als er 400 mensen langslopen, 
dan krijg ik toch zeker 300 keer ‘goe-
demorgen’. Dat is toch geweldig?!”

“Ik voel me 
helemaal thuis in 
deze baan.”

“Ik krijg elke dag 
honderden groeten!”

Ramdaas

Opleiding 
verkeersregelaar  
mét baangarantie



Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers zijn mensen 
die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid 
van weggebruikers. En dat is een behoorlijk verant-
woordelijke taak waar veel bij komt kijken.

MVO Solutions biedt leer-werktrajecten aan, waarbij 
kandidaten worden klaargestoomd voor een baan als 
verkeersregelaar. Tijdens de theorielessen behaalt de 
kandidaat de VCA-basis in één dag, leert hij of zij wer-
ken met een portofoon en hoe je veilig kunt werken 
langs de weg.

Tevens biedt de opleiding een anti-agressie training. 
Het vraagt ongeveer 35 uur thuisstudie van de kandi-
daat zelf. De praktijk bestaat uit 640 uur praktijklessen 
en 320 uur stage.

Contract na afronding opleiding
De opleiding en het stagetraject duren 6 maanden. 
Gedurende deze periode behoudt de kandidaat zijn of 
haar uitkering, als dat van toepassing is. 

Geschikte werknemers
De kandidaat is geschikt voor deze opleiding als de 
kandidaat onder meer:
- affiniteit heeft met verkeer en fysiek belastbaar is,
- in het bezit is van een rijbewijs,
- voldoende mondelinge beheersing van de 
 Nederlandse taal bezit.

Opleiding 
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mét baangarantie

MVO Solutions B.V.
Sint Hubertusstraat 10
6531 LB Nijmegen
024 - 764 07 56
nijmegen@mvosolutions.nl

> Lees aan de andere kant 
	 van	deze	flyer	over	de	
 ervaringen van Ramdaas
 als verkeersregelaar



Manouk, 25 jaar, timmervrouw, 
gaat de opleiding Bouw volgen. 
“Leren is niet helemaal mijn ding, 
maar ik ga het toch doen!” Ze is al 
een tijdje in dienst bij MVO en nu 
in de praktijk werkzaam. Naast de 
praktijkervaring wil ze haar theore-
tische kennis opschroeven.

“Timmeren zit bij ons in de familie. 
En het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Ik ben een echte doener, 
dus vind ik het heel fijn om nu in de 
praktijk aan de slag te zijn als timmer-
vrouw. Het lijkt het me goed om meer 
te leren over bijvoorbeeld materialen 
in de bouw en daarom ga ik de 
opleiding Bouw volgen.

Werken in de praktijk leert mij ook 
heel veel over mezelf als persoon. De 
theorie zal ervoor zorgen dat ik in de 
toekomst ook breder inzetbaar ben, 
dus minder kwetsbaar qua kennis. 
Ik ben heel dankbaar voor de mooie 
kans die ik met deze opleiding krijg.”

Op de middelbare school vond 
Manouk leren niet leuk. Nu ze wat 
ouder is, heeft ze meer rust gevon-
den. En daarnaast kan ze de theorie 
nu meteen in de praktijk brengen, 
waardoor het leren ook gemakkelijker 
zal gaan.

“Het mooie van het vak is dat je leert 
hoe je een huis vanaf de grond tot 
aan het dak moet opbouwen: starten 
met op de grond uitzetten, bouwput 
graven en de fundering leggen. Dit 
is de allerbelangrijkste fase van de 
bouw van een huis. 
Je moet lichamelijk wel tegen een 
stootje kunnen. Ik moet veel sjouwen 
met platen en gips. Mentaal lukt het 
me wel, want ik ben gewend om met 
mannen te werken.”

Manouk’s droom
“Ik weet niet of ik op m’n 40-ste nog 
met steigerpijpen rondloop. Mis-
schien wil ik wel in de meubelmakerij, 
ontwerp, zoiets. Daarom is een oplei-
ding zo belangrijk.”

“Leren is niet mijn 
ding, maar ik ga het 
toch doen!”

Manouk

Opleiding 
bouw-
medewerker  
mét baangarantie



Als je denkt aan werken in de bouw, kun je denken aan 
een baan als timmerman of -vrouw of metselaar. 
Wat belangrijk is, is dat je fysiek belastbaar bent, want 
werken in de bouw is niet licht. En ook is het belangrijk 
dat je goed kunt samenwerken, want het bouwen van 
een huis vraagt om samenwerking tussen alle discliplines.

De duur van de opleiding tot bouwmedewerker is sterk 
afhankelijk van het startniveau van de kandidaten en kan 
variëren tussen de 3 maanden en één jaar. Factoren als 
opleidingsachtergrond, ervaring en eerder verworven 
competenties zijn bepalend voor de duur van het traject.
In principe kan iedereen de stap naar de bouw maken, 
maar het traject is maatwerk en dat is afhankelijk van ver-
schillende factoren.

Als timmerman of -vrouw leer je onder andere:
- Uitzetten en maatvoeren van het grondwerk, fundering 
 en metselwerk
- Stellen van profielen en maatvoeren van kozijnen
- Ruwbouw en prefab elementen
- Dakwerk en dakconstructies
- Afwerken van timmerwerk, deuren hangen, kozijnen 
 stellen

Als metselaar leer je onder andere:
- Uitzetten en maatvoeren van metselwerk
- Metselen in verschillende verbanden
- Lagenmaat en profielen opstellen
- Rollagen zetten
- Betonelementen aanbrengen zoals een waterdorpel

Opleiding tot
bouwmedewerker 
mét baangarantie 
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“Mensen die in de infrasector wer-
ken, zijn mensen die graag buiten 
zijn. En het zijn mensen die graag 
dingen maken met hun handen”, 
aldus Nick Wiendels, instroomcoör-
dinator bij Inframensen Zuid.

Dat het nog steeds een mannenwe-
reld is, dat is een feit volgens Nick. 
Dit heeft natuurlijk ook te maken met 
zware fysieke arbeid. “Vrouwen kie-
zen toch nog eerder voor een functie 
in de bouw, de architectuur.” Hij ziet 
wel een kleine stijging van vrouwen 
die interesse hebben voor de infra-
wereld. Zij hebben vooral interesse 
voor de functie van machinist.

Over het algemeen zijn de inframe-
dewerkers doeners en brengen ze 
het liefst zo min mogelijk tijd in de 
schoolbanken door. Ze willen graag 
leren in de praktijk, onder begelei-
ding van erkende leermeester. 
Tegelijk snappen ze ook dat scholing 
nodig is om bijvoorbeeld veiligheids-

diploma’s te halen of een taaltraining 
te volgen. 

“Vanwege een grotere instroom van 
medewerkers uit andere landen is het 
taaltrainingsaanbod van MVO een 
waardevolle aanvulling.”

Meestal komt een inframedewerker 
die start via een zij-instroomtraject 
binnen op niveau 1, maar er is zeker 
de mogelijkheid om binnen een paar 
jaar door te groeien naar niveau 2 of 
3. Het vak van machinist begint bij 
niveau 3. Mensen die al startkwalifi-
caties hebben kunnen meteen starten 
op niveau 2.

En als het vak van bijvoorbeeld stra-
tenmaker te zwaar wordt, wordt er 
altijd gekeken naar mogelijkheden 
om door te groeien binnen de bran-
che, bijvoorbeeld als uitvoerder of 
werkvoorbereider. Er wordt gekeken 
naar wat past bij de medewerker.

Opleiding 
Inframedewerker

“Mensen in de infrasector 
werken graag buiten...”

Nick



Dagelijks wordt hard gewerkt aan het bouwen en inrich-
ten van woningen, bedrijven en industrieterreinen. 
Dat begint met de aanleg van een goede infrastructuur: 
verbindingen van A naar B, zowel onder als boven de 
grond. En daar is goed opgeleid personeel voor nodig. 
Want zonder infrastructuur geen internet, geen wc, 
geen wegen en geen oversteekplaatsen of bruggen en 
kanalen.

MVO Solutions werkt samen met Inframensen Zuid om 
kandidaten op te leiden tot stratenmakers en GWW-mede-
werkers. 

Als stratenmaker ben je letterlijk bezig met het aanleg-
gen of repareren van straatwerk. Als GWW-medewerker 
(Grond, Weg, Waterbouw) doe je de werkzaamheden die 
ermee samenhangen, zoals de verkeersafzetting, kabels 
markeren in de grond, sleuven graven, et cetera. 

De duur van de leer-werktrajecten bij de Infrasector (grond-
werken en waterbouw) is afhankelijk van de keuze van wat 
je wilt doen en van je startniveau. Er zijn doorlopende 
leer-werktrajecten mogelijk in combinatie met werk na een 
korte introductiecursus. Ook hier geldt maatwerk op de 
situatie van de kandidaat en zijn of haar mogelijkheden.  

Belangrijke eigenschappen van een Inframedewerker:
- Je houdt van veelzijdig werk
- Je bent handig met gereedschap en eventueel met 
 machines
- Je kunt werken vanaf een werktekening
- Je vindt het fijn om buiten te zijn
- Je bent een echte teamplayer

Opleiding tot 
Inframedewerker 
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> Lees aan de andere kant 
	 van	deze	flyer	over	de	
	 ervaringen	van	instroom-
	 coördinator	Nick



Jos is leermeester van de opleiding 
Brood- en Banketbakker. “Er is 
ontzettend veel vraag naar goede 
banketbakkers. Ik ben er trots op 
om hier een bijdrage aan te mogen 
leveren en deze mensen op te 
leiden.” 

Jos is naast Leermeester ook gastdo-
cent bij ROC Nijmegen. “Die combi-
natie vind ik erg prettig. Ik vind het 
overdragen van kennis het mooiste 
wat er is. MVO biedt mij de kans om 
te doen wat ik het allerleukste vind: 
mensen motiveren.”

Naast dat Jos zijn passie voor het 
bakkersvak kwijt kan, helpt hij men-
sen vooruit te komen in de maat-
schappij. 

“De opleiding Banketbakker mede-
werker is echt uniek. Het vak is er een 
waar passie voor echte producten 

“MVO biedt mij de 
kans om te doen 
wat ik het 
allerleukste vind: 
mensen motiveren.”

Opleiding
banketbakker
mét baangarantie

ontzettend belangrijk is. Denk maar 
eens aan de geur van versgebakken 
brood. Daar wordt toch iedereen blij 
van? Het product waar we mee bezig 
zijn is aantrekkelijk voor het oog en 
prikkelt al je zintuigen. Het verveelt 
nooit.” 

“De geur van 
versgebakken brood. 
Daar wordt toch 
iedereen blij van?”

Jos



Het bakkersvak is een fantastisch vak. Het gaat niet 
alleen over ‘handen in het deeg’, maar het gaat verder: 
het bakken van koekjes, brood, taart en het verwerken 
van chocolade. Je kunt in het vak je energie en fantasie 
kwijt. Je leert vaardigheden van het bakkersvak in een 
veilige werkomgeving. 

MVO Solutions biedt met deze Bakkersopleiding de kan-
didaten twee sporen: theoretische en praktische scholing. 
Tijdens het leertraject behouden de kandidaten hun uitke-
ring. Uiteindelijk levert MVO Solutions goed gemotiveerde 
en op de praktijk voorbereide (aankomend) bakkers op.

Tevens begeleidt MVO Solutions de kandidaten bij het 
ontwikkelen en het leren benutten van de persoonlijke 
kwaliteiten, kennis en vaardigheden en de maatschappelij-
ke en relationele mogelijkheden om te komen tot duurzame 
deelname aan het arbeidsproces.

Contract na afronding opleiding
De opleiding duurt 6 maanden. Daarna krijgt de kandidaat, 
bij geschiktheid, een contract aangeboden van een half 
jaar of een jaar bij MVO Solutions. Vervolgens kunnen de 
werknemers gedetacheerd worden bij een werkgever in de 
regio.

Geschikte werknemers
De kandidaat is geschikt voor plaatsing bij een werkgever 
als de kandidaat onder meer:
- in staat is om kwalitatief hoogwaardige resultaten na 
 te streven, 
- zich voltijd beschikbaar kan stellen (minimaal 32 uur),
- redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van de 
 Nederlandse taal bezit

Bakkersopleiding 
mét baangarantie  

MVO Solutions B.V.
Sint Hubertusstraat 10
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	 Leermeester	Jos



Samira heeft een leer-werktraject 
via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 
gevolgd om werkervaring op te 
kunnen bouwen.

“Ik wilde een nieuwe ervaring op-
doen naast de andere opleiding die 
ik eerder had gedaan. Ik ben afgestu-
deerd als Architect interieur designer, 
dus voor mij was het leuk om iets 
totaal anders te gaan volgen. Om 
nieuwe ervaringen op te doen.”

Samira heeft via het leer-werktraject 
veel geleerd over financieel adminis-
tratieve taken. Enkele taken kon ze al 
wel, maar ze heeft ook nieuwe taken 
geleerd. Via dit traject kon ze snel 
een baan vinden.

Haar werk bestaat onder andere uit 
crediteurenadministratie, urenregis-
tratie, personeelsadministratie en 
werkzaamheden aan de balie. Door 

de opleiding en nieuwe werkervaring 
weet ze dat ze zich kan blijven ont-
wikkelen naar een hoger niveau.

Ze zal andere kandidaten zeker aan-
bevelen om bij MVO aan de slag te 
gaan, want zo krijg je de kans om 
ervaringen op te doen met daarna 
een grote kans op werk. Samira heeft 
nu zelfs een jaarcontract met een 
goede baan.

“Ik weet nu dat ik 
me nog verder kan 
doorontwikkelen.”

“Ik heb compleet nieuwe 
ervaringen opgedaan.”

Samira

Financieel
administratief
medewerker
mét baangarantie



Het werk van een financieel administratief medewerker is 
heel divers. Je houdt het personeelsbestand bij, je zorgt 
ervoor dat de facturen juist worden ingeboekt en op tijd 
worden betaald. Maar het komt ook voor dat je aan de ba-
lie klanten ontvangt en op de juiste manier te woord staat.

MVO Solutions biedt een leer-werktraject aan dat zes tot 
twaalf maanden in beslag neemt. In die periode volg je 
zowel theorie- als praktijklessen. 

Samen met de begeleider wordt gekeken wat de kandidaat 
nodig heeft qua kennis en ervaring. De praktijklessen wor-
den intern, bij een opdrachtgever, gevolgd. In de praktijk 
leert de kandidaat met werkelijke gegevens hoe het is om 
als financieel administratief medewerker aan de slag te zijn.

MVO Solutions garandeert een baan na afronding van de 
opleiding. En tijdens het leertraject behoudt de kandidaat 
zijn (eventuele) uitkering. Tevens begeleidt MVO Solutions 
de kandidaten bij het ontwikkelen en het leren benutten 
van de persoonlijke kwaliteiten, kennis en vaardigheden en 
de maatschappelijke en relationele mogelijkheden om te 
komen tot duurzame deelname aan het arbeidsproces.

Contract na afronding opleiding
De opleiding duurt 6 maanden. Daarna krijgt de kandidaat, 
bij geschiktheid, een contract aangeboden van een half jaar 
of een jaar bij MVO Solutions. Vervolgens kunnen de werk-
nemers gedetacheerd worden bij een werkgever in de regio.

Geschikte kandidaten
De kandidaat is geschikt voor een leer-werktraject als de 
kandidaat onder andere voldoet aan de volgende eigen-
schappen:
- MBO+ of HBO werk- en denkniveau
- cijfermatig inzicht
- verantwoordelijkheidsgevoel
- basisvaardigheden taal, rekenen, omgaan met PC en 
 basisprogramma’s als Word en Exel

Opleiding tot financieel 
administratief medewerker 
mét baangarantie 
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VCA Basis
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Check-
list Aannemers. Deze cursus is bedoeld voor operationeel 
medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het 
VCA-certificaat verplicht stellen. Wij verzorgen deze cursus-
sen in heel Nederland, en daarbij kan je zelf je leermethode 
kiezen: zelfstudie, klassikaal, met boek of e-learning.
- Cursusduur: 1 dag
- Elke dinsdag en donderdag inloopexamen, ook zonder 
 cursus
- Eigen trainingslocatie in Nijmegen en Wijchen
- Ook mogelijk met Code 95
- Certificaat is 10 jaar geldig

VCA-VOL
VCA-VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leiding-
gevenden, en is bedoeld voor leidinggevenden op de werk-
vloer. Met dit certificaat toon je aan dat je veilig werkt en 
bovendien rekening houdt met het milieu en de gezondheid 
van de medewerkers aan wie je leiding geeft. Ook hierbij 
kan je kiezen voor je eigen leermethode: klassikaal of liever 
zelfstudie, met boek of e-learning.
- Cursusduur: 1 dag
- Elke dinsdag en donderdag inloopexamen
- Eigen trainingslocatie in Nijmegen en Wijchen
- Kan in combinatie met VCA basis worden gegeven
- Certificaat is 10 jaar geldig

VCA 

MVO Solutions B.V.
Sint Hubertusstraat 10
6531 LB Nijmegen
024 - 764 07 56
nijmegen@mvosolutions.nl

Adviesbureau R&B.
www.adviesbureaurenb.nl
info@adviesbureaurenb.nl  
06 - 22926271

Bij sommige sectoren en werkzaamheden zoals in de 
bouw, logistiek etc. moeten medewerkers beschikken 
over een aantal vaardigheden en de werkgevers eisen 
geldige certificaten van de medewerkers bij het uit-
oefenen van bepaalde werkzaamheden. MVO solutions 
biedt hiervoor in samenwerking met adviesbureau R&B 
verschillende opleidingen en trainingen.

VCA Plus
Speciaal voor werknemers die de Nederlandse taal 
nog niet voldoende beheersen, en ook voor status-
houders, bieden wij VCA Plus aan. In maximaal 3,5 
dag leer je alles over VCA Basis, maar dan in de taal 
die je goed beheerst. 

Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.



EPT (Elektrische Pallettruck) en Stapelaar

Tijdens deze cursus leer je de EPT of Stapelaar op een 
veilige manier te bedienen. Een praktische cursus waarbij 
je de theorie direct in de praktijk leert toepassen. We be-
schikken over eigen trainingslocaties, maar kunnen deze 
cursus ook incompany aanbieden.
- Cursusduur: 3,5 uur met ervaring, 8 uur zonder ervaring
- Certificaat is 5 jaar geldig

Heftruck en Reachtruck

Deze cursus behandelt zowel de theorie als de praktijk 
van de heftruck of reachtruck zodat je direct na het beha-
len van je certificaat kundig en veilig aan het werk kan.
- Cursusduur: 1 dag
- Ook mogelijk met Code 95
- Certificaat is 5 jaar geldig

Tijdens de cursus BHV of EHBO leer je hoe te handelen in 
praktische en medische noodsituaties. Wij bieden zowel 
de basis als de herhalingscursus aan, zodat je altijd over 
de juiste kennis en vaardigheden beschikt. 
- Cursusduur: maximaal 2 dagen, afhankelijk van het 
 niveau
- Deze cursussen kunnen wij volledig op maat aanbieden
- Certificaat is 1 jaar geldig

Intern Transport 
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06 - 22926271

BHV en EHBO



Ontzorging, fijne samenwerking en 
kennis van zaken. Enkele zaken die 
MVO Solutions kenmerken volgens 
Richard de Ligt, projectleider bij 
Gebr. Van Kessel. MVO coördineert 
voor hen de SROI-verplichtingen in 
grond-, weg- en waterbouwprojec-
ten die zij uitvoeren. En daar komt 
heel wat bij kijken.

In aanbestedingen voor civiele 
projecten neemt de overheid de 
verplichting op om een deel van 
het werk te laten uitvoeren door 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Omdat de aard van 
de projecten en daarmee de kennis 
en vaardigheden van het benodigde 
projectteam telkens verschilt, is het 
een uitdaging voor bouwbedrijven 
om aan die verplichtingen te voldoen. 
Bovendien komt er heel wat regel-
werk én soms ook begeleiding van 
de medewerkers bij kijken. En daar 
komt MVO in beeld. Gebr. van Kessel 
schakelt hen in om de Social Return 
On Investment-taak in opdrachten te 
verzorgen.

Snel schakelen
Zo stond in de aanbesteding van een 
wegenbouwproject in opdracht van 

provincie Gelderland een vaste post 
voor verloning van mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie. Pro-
jectleider Richard de Ligt belt in zo’n 
geval met Erwin van Bree, één van 
de directieleden van MVO Solutions. 
Richard licht toe: 
“Met Erwin kan ik snel schakelen en 
hij is mijn centrale aanspreekpunt. We 
hebben een goede klik en hij weet 
precies wat er gedaan moet worden. 
Bovendien heeft Erwin een breed 
netwerk binnen het werkveld én bij 
de provincie. De contacten lopen 
daardoor erg soepel.” Erwin knikt 
instemmend en vult aan: “Samen 
bekijken we welke mogelijkheden we 
binnen het project zien voor social 
return. In dit geval zocht Gebr. Van 
Kessel een schoonmaakster annex 
koffiedame voor het tijdelijke kantoor 
dat zij voor de projectduur huurden 
om dicht op het werk te zitten. Deze 
vonden we in ons eigen personeels-
bestand.” “Daarnaast zochten we 
een verkeersregelaar die MVO via 
onze vaste partner inschakelde”, gaat 
Richard verder. “Erwin houdt ver-
volgens contact met die partner en 
zorgt ervoor dat de mensen met de 
juiste vereisten op de klus komen.”              
                 Lees verder op de andere zijde >>

Social return



MVO lost SROI-vraagstuk op
Niet alleen in de voorbereiding, ook tijdens het project 
houdt MVO vinger aan de pols. Richard vertelt: 
“Gedurende het project schakelt Erwin óók met onze 
materiaalleveranciers. Hij stemt met hen af in hoeverre 
zíj mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
hebben en of dit bij kan dragen in de SROI-verplichting 
die wij hebben. Tijdens de hele projectduur houdt Erwin 
in de gaten of we aan onze verplichtingen voldoen.  
Hij monitort, rapporteert en bemiddelt eventueel ook 
met opdrachtgevers als blijkt dat we ondanks de gelever-
de inspanningen die verplichting onverhoopt níet halen. 
MVO lost voor ons een complex vraagstuk op waar we 
zelf onvoldoende kennis van in huis hebben; ze nemen 
ons veel werk uit handen. Als bouwonderneming nemen 
we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Het is fijn om hier samen met MVO in op te trekken”, 
besluit Richard tevreden.

Ook het plezier van samenwerking met MVO ervaren?
Heeft u te maken met vraagstukken op het gebied van 
social return? En wilt u eens met MVO Solutions van ge-
dachten wisselen hoe we u daarbij kunnen ondersteunen? 
Neem dan contact op met MVO Solutions.

Social return 
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MVO Solutions en TOP Groep 
hebben samen een unieke aanpak 
ontwikkeld om mensen verder te 
helpen die vastgelopen zijn in hun 
maatschappelijke participatie.

Maatschappelijke activering bevordert 
zelfredzaamheid en eigen regie voor 
mensen met (grote) afstand tot par-
ticipatie in de samenleving. Door het 
wegnemen van belemmeringen en het 
aanleren van sociale-, cognitieve- en 
werknemersvaardigheden, kan de 
stap naar vrijwilligerswerk, dagbeste-
ding, opleiding of werk gezet worden.

Voor wie is dit traject geschikt?
Voor jongeren en volwassenen met 
een grote afstand tot maatschappelij-
ke participatie of arbeidsmarkt. Vaak 
hebben ze problemen op verschil-
lende leefgebieden als gevolg van 
tekorten aan sociale- en cognitieve 
vaardigheden. Hierdoor kunnen 
ze niet zelfstandig de stap richting 
passende dagbesteding, opleiding of 
werk maken.

Fase 1 - Training van vaardigheden
De training heeft als doel om de kan-
didaat (beter) in staat te stellen om 
invulling te geven aan de taken die 
horen bij vrijwilligerswerk, dagbeste-
ding, opleiding of werk. Dit doen we 
middels een korte, intensieve ge-
dragsinterventie waarin cognitieve-, 
sociale- en werknemersvaardigheden 
worden aangeleerd.
Door gebruik te maken van evidence 
based trainingstechnieken en expli-
ciet aandacht te besteden aan de 

reeds aanwezige kwaliteiten van de 
kandidaat worden ontbrekende vaar-
digheden aangeleerd en aanwezige 
vaardigheden versterkt. Hierdoor
neemt de zelfredzaamheid, proso-
ciaal gedrag en dus ook het zelfver-
trouwen van de kandidaat toe. Het 
trainingsdeel is ontwikkeld vanuit 
de ‘What Works beginselen’ die 
algemeen geaccepteerd worden als 
de belangrijkste voorwaarden voor 
effectieve interventies. 

Door het individuele karakter van de 
training kan deze volledig op maat 
worden aangeboden. De eerste 
bijeenkomsten staan in het teken van 
kennismaken, informatie verzamelen 
en gezamenlijk opstellen van een 
persoonlijk trainingsplan. In de bij-
eenkomsten erna worden de sociale-, 
cognitieve- en werknemersvaardig-
heden aangeleerd en versterkt.

De kandidaat krijgt de kans om suc-
ceservaringen op te doen in een vei-
lige omgeving, waardoor de drempel 
wordt verlaagd om deze vaardighe-
den ook elders in te zetten. Na iedere 
bijeenkomst krijgt hij een opdracht 
mee om het geleerde in de praktijk 
toe te passen (generalisatie). Door 
deze belangrijke vaardigheden steeds 
opnieuw te oefenen in de eigen 
context van de kandidaat, worden ze 
eigen gemaakt en is de kandidaat in 
staat om ze (automatisch) in te zetten 
in belangrijke en lastige situaties. Dit 
heeft een positief effect op zijn moti-
vatie, zelfredzaamheid, toekomstper-
spectief en zelfvertrouwen.

Maatschappelijke 
activering



Fase 2 - Praktijktraining
Deze fase heeft als doel om geleerde vaardigheden uit 
fase 1 toe te passen en te toetsen in de praktijk. Tijdens 
deze praktijktraining krijgt de kandidaat actieve coaching, 
begeleiding en ondersteuning waarbij de getoonde 
vaardigheden worden bekrachtigd en de gesignaleerde 
vaardigheidstekorten worden aangeleerd.

Gedurende deze fase wordt verder aandacht gegeven aan 
de reeds bekende wensen met betrekking tot de toekomsti-
ge participatie. Door gebruik te maken van een individuele 
en vraaggerichte benadering staat de wens van de kandi-
daat centraal, waarbij gekeken wordt naar wat haalbaar is. 
Samen met de jobcoach wordt een start gemaakt met het 
praktijkgedeelte.

Dit kan bestaan uit verschillende onderdelen, op basis van 
individuele doelen. Voorbeelden hiervan zijn: opbouwen van 
dagritme, arbeidsgewenning, belastbaarheid en ontwikke-
ling van de werknemersvaardigheden.

Resultaat
Aan het einde van het traject heeft de kandidaat zicht op 
zijn persoonlijke doelen, kwaliteiten en belemmeringen. 
Tevens heeft hij sociale-, cognitieve- en werknemersvaardig-
heden ontwikkeld en in de praktijk toegepast. Hierdoor is hij 
in staat om de volgende stap te zetten richting vrijwilligers-
werk, dagbesteding, opleiding of werk.

Regio’s
Nijmegen, Doetinchem en Zevenaar
Opdrachtgevers
Gemeenten, sociale wijkteams, werkbedrijven, sociale 
diensten en zorginstellingen

Onderscheidend karakter
Het traject onderscheidt zich door het samenbrengen van 
twee specialismen, namelijk gedragsinterventies en praktijk-
training. Onze mensen zijn zorgvuldig geselecteerd en
hebben allen minimaal een relevante afgeronde opleiding 

Maatschappelijke 
activering 
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op HBO-niveau. Ze hebben een grote affiniteit met de 
doelgroep, zijn betrokken en positief, geven persoonlijke 
aandacht, tonen daadkracht, gaan uit van mogelijkheden, 
hebben een actieve positieve houding, gecombineerd met 
een gezonde dosis humor in hun werk.

Door deze samenwerking zijn er korte lijnen tussen de speci-
alisten en bieden we een integrale aanpak: één traject, één 
locatie en één aanspreekpunt. Binnen de aanpak bieden 
we begeleiding op maat met een eigen plan en persoon-
lijke doelen. We gaan uit van de kansen voor ontwikkeling 
en zetten onze gezamenlijke expertise in om verandering 
teweeg te brengen.

TOP Groep 
Voltastraat 33
6902 PT Zevenaar
0316-34 46 52
interventies@topgroep.nu
www.topgroep.nu



Deelnemers aan een traject hebben 
vaak een afstand tot de arbeids-
markt. Deze afstand kan verschillend 
zijn en daardoor is de doelgroep van 
onze trajecten ook heel divers. Zo 
heeft MVO veel ervaring in het be-
geleiden en bemiddelen van onder 
andere deelnemers met een migra-
tieachtergrond, oudere werkne-
mers, werknemers met een fysieke-, 
verstandelijke- of psychische beper-
king, jongeren zonder startkwalifica-
ties en alleenstaande ouders. 

Deze doelgroep heeft moeite weer 
in het arbeidsproces te komen. Dat 
kan zijn door gebrek aan kennis van 
de Nederlandse arbeidscultuur, weer 
moeten wennen aan een arbeidsritme, 
het opnieuw leren samenwerken met 
collega’s, opnieuw onderzoeken wat 
de belastbaarheid is, onderzoeken 
van kwaliteiten en vaardigheden en 
ook het vinden van balans tussen werk 
en privé. Daardoor is er behoefte aan 
gepaste begeleiding. 

Coaching en begeleiding
Bovenal voelen deze deelnemers on-
zekerheid. Ze willen vaak graag weer 
beginnen met betaald werk, maar 
weten nog niet goed waar hun kwa-

liteiten en vaardigheden het beste 
tot hun recht komen en hoe ze deze 
verder kunnen ontwikkelen. MVO 
vindt het belangrijk deze mensen in 
onze trajecten van de juiste coaching 
en begeleiding te voorzien. Daarom 
verbinden wij al onze deelnemers in 
onze trajecten aan een coach. 

De coaches voeren voorafgaand aan 
elk traject een uitgebreid intakege-
sprek, waarin goed wordt onderzocht 
waar de kansen en beperkingen 
liggen van elke deelnemer en welk 
traject het best passend is. 
Vervolgens wordt er een advies 
gegeven aan de deelnemer en op-
drachtgever. De coach werkt advise-
rend en ondersteunend bij de bemid-
deling naar een werkplek, coacht de 
deelnemers gedurende de opleiding, 
op hun stageplek en uiteindelijke 
werkplek. Daarnaast ondersteunen ze 
ook op de werkplek door werkgevers, 
leidinggevenden en directe collega’s 
te coachen bij begeleidingsvragen 
en/of taakaansturing. 

Onze coaches zijn, behalve gecerti-
ficeerde jobcoaches, ook ervaren in 
het ondersteunen op andere leefge-
bieden en weten hierdoor maatwerk 

Coaching en 
begeleiding

te leveren. De coaches kunnen bij proble-
matiek in de privésituatie snel doorverwij-
zen en schakelen met verschillende hulp-
verlenende instanties en weten de regie 
te behouden wat ten goede komt aan het 
traject van elke kandidaat. Maatwerk is 
wat de coaches te allen tijde nastreven, 
met als uiteindelijke doel een gepaste 
werkomgeving voor elke deelnemer. 



ROC Nijmegen

Wilma Daamen van ROC Nijmegen 
vertelt op welke manier zij de samen-
werking met MVO Solutions vormge-
ven en ervaren.

Wilma: “MVO brengt ons in contact 
met kandidaten van wie zij vermoeden 
dat ze geschikt zijn om het leertraject 
bij ons aan te gaan. Zij maken daarin 
al een soort voorselectie, dus het 
intakegesprek is vaak een formaliteit, 
we nemen bijna iedereen aan. Enige 
vereiste is niveau 1.
In dat intakegesprek voeren we dan 
ook een talentscan uit. Daarmee 
bepalen we wat de mogelijkheden 
van een kandidaat zijn en waar nog 
aandacht aan besteed moet gaan wor-
den. Vervolgens delen we de kandida-
ten in in niveaugroepen. 

Voor wat betreft de opleiding Zorg en 
Welzijn leiden we de kandidaten op 
tot Helpende zorg en welzijn, niveau 
2. We bieden leer-werktrajecten in de 
zorg (BBL-traject) en zorg voor ou-
deren en mensen met verstandelijke 
beperking.

Belangrijk is dat de leerlingen de vol-
gende kenmerken hebben: hart voor 
de zorg, empathisch, samenwerkend, 
werknemersvaardigheden, motivatie, 
enthousiasme. 

De lessen zijn heel gezellig en de 
leerlingen zijn heel blij dat ze weer in 
de schoolbanken mogen zitten. En 
dat ze bijna weer een baan hebben en 
zelfstandig kunnen zijn. Voor hen is de 
lesdag een heerlijk uitje, het samen 
zijn is fijn en de sfeer is heel open.”

Mooie 
combinaties
in de regio



Britt van den Schoor, 
Consulent Bedrijfsdienstverlener 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

MVO Solutions B.V.
Sint Hubertusstraat 10
6531 LB Nijmegen
024 - 764 07 56
nijmegen@mvosolutions.nl

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
Samen met MVO Solutions biedt WerkBedrijf werkzoeken-
den met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt nieuwe 
kansen op werk. “Samen met MVO Solutions hebben we 
een aantal leer-werktrajecten ontwikkeld waarbij kandidaten 
de mogelijkheid krijgen om een vak te leren. De trajecten 
sluiten aan op de ontwikkelingen en behoeften binnen de 
arbeidsmarkt. We zetten vooral in op de branches met veel 
vraag naar vakkrachten. De opleidingen zijn praktijkgericht. 
Kandidaten leren de vakvaardigheden van een deskundige 
en ervaren leermeester. Naast vakvaardigheden is er ook 
veel aandacht voor werknemersvaardigheden”, aldus Britt 
van den Schoor, consulent Bedrijfsdienstverlener WerkBedrijf 
Rijk van Nijmegen.
 
Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen 
“De kracht van onze samenwerking is dat wij uitgaan van 
wat mensen wél kunnen. Iedereen krijgt de kans om aan 
deze trajecten deel te nemen. Dat vraagt vaak om maatwerk. 
Kandidaten kunnen zo investeren in hun eigen toekomst. 
Tijdens de trajecten zien we telkens weer hoe belangrijk dat 
is. Het gevoel dat je er weer bij hoort, dat je iets kan beteke-
nen voor de maatschappij, de sociale contacten en de kans 
om in je eigen onderhoud te gaan voorzien. Na succesvolle 
afronding van het leer-werktraject wordt dan ook een welver-
diend contract getekend. Dat is echt een bijzonder moment! 
Met een grote glimlach tekenen de kandidaten hun contract. 
Het betekent immers financieel extra ruimte en minder onze-
kerheid. Maar vooral zien we blijdschap en zijn ze trots op de 
stappen die ze gezet hebben en wat ze bereikt hebben. 
Dan staan ook wij te glimmen van trots op onze harde werkers!”

Samenwerking met 
WerkBedrijf Rijk van 
Nijmegen en 
ROC Nijmegen




