
ZOEK JE EEN BAAN?
HOUD JE VAN BOUWEN EN TECHNIEK?
WIL JE LEREN ZONNEPANELEN LEGGEN?
BEN JE STATUSHOUDER?

GEEF JE NU OP.

A BEAUTIFUL MESS
         NEW ENERGY



A BEAUTIFUL MESS
         NEW ENERGY
We zoeken statushouders die werkervaring, opleiding of 
interesse hebben in de (duurzame) bouw- of techniek. Van 
alle kanten komen verzoeken om daken vol te leggen met 
zonnepanelen. Iedereen is welkom. Managers, ingenieurs, 
uitvoerders, elektriciens, bouwvakkers en beginners. Leer 
alles over beroepen in de duurzame sector zoals de bouw 
en de techniek. Vind je het leuk om praktisch te werken? 
Ben je technisch? Houd je van buiten werken? Dan is dit 
leerwerktraject geschikt voor jou.

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT
 ◆ kennismaken en teambuilden
 ◆ werken in het groen
 ◆ introductie zonnepanelen leggen
 ◆ kennismaken met circulair bouwen
 ◆ installeren van Led-verlichting
 ◆ excursie naar bedrijven
 ◆ je Nederlandse taal verbeteren 
 ◆ mogelijkheid tot VCA halen 

DIT PROGRAMMA IS GESCHIKT VOOR
 ◆ statushouders die in Arnhem wonen
 ◆ zowel voor vrouwen en mannen
 ◆ je bent 2 dagen per week beschikbaar / 6 maanden

TAALNIVEAU
 ◆ je spreekt basis Nederlands en/of Engels 

of
 ◆ je hebt A2 niveau, dan kun je meedoen aan de VCA 

taaltraining en zonnepanelen training

WAT BIEDEN WE JOU?
 ◆ zes maanden leer-werktraject onder leiding van een 

technische leermeester
 ◆ een persoonlijke buddy 
 ◆ een baan, opleiding of stage
 ◆ workshops werkcultuur, sollicitatietraining, persoonlijke 

ontwikkeling
 ◆ ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal 
 ◆ heerlijke lunch 
 ◆ elke week gratis 1 rijles voor je rijbewijs
 ◆ na het traject een passende baan of opleiding

IETS VOOR JOU?
Geef je op via jouw contactpersoon voor 20 januari, 
Of kom langs voor meer informatie op:
 ◆ maandag 20 januari 12.00-14.00
 ◆ woensdag 22 januari: 16.00 - 19.00 

Voor meer vragen bel of whatsapp Saskia op 06-52633570

De informatiemiddagen worden georganiseerd bij 
Boost Arnhem 
Driekoningendwarsstraat 30
6828 EH Arnhem

PROGRAMMA 
9 MAART TOT 31 AUGUSTUS
BLOK 1 – KENNISMAKEN
In dit blok leer je verschillende beroepen kennen in de 
duurzame sector. Ook doen we samen een opdracht om een 
gebouw te verbeteren en duurzamer te maken.
9 maart tot 11 mei

BLOK 2 – CIRCULAIR BOUWEN
In dit blok gaan we in de bouwsector kennismaken met nieuwe 
vormen van bouwen, zoals hergebruik van materialen en 
circulariteit. We mogen tijdelijk meewerken bij een bouwbedrijf. 
Veilig werken staat centraal.
11 mei tot 6 juli

BLOK 3 – ZOMER PROGRAMMA ZONNEPANELEN LEGGEN / GROEN
Tijdens de zomer werken we in twee groepen buiten aan twee 
verschillende projecten.

a. Vergroenen van een gebouw of een park aanleggen 
b. Zonnepanelen leggen (VCA groep)

VOORBEELD PROGRAMMA GROEP A (ALLE TAALNIVEAUS)
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend
tijd voor 
jezelf of 
inburgering

a. extra 
taalles in 
de praktijk tijd voor 

jezelf of 
inburgering

a.extra 
taalles in 
de praktijk 

persoonlij-
ke ontwik-
keling (2u)

middag
praktisch 
werken 
(5u)

praktisch 
werken (5u)

excursie 
(4u)

1 uur rijles op afspraak

VOORBEELD PROGRAMMA GROEP B (A2 NIVEAU)
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend
tijd voor 
jezelf of 
inburgering

tijd voor 
jezelf of 
inburgering

tijd voor 
jezelf of 
inburgering

tijd voor 
jezelf of 
inburgering

persoonlij-
ke ontwik-
keling (2u)

middag b.VCA-taal  
(2,5u)

praktisch 
werken 
(5u)

b.VCA-taal
 (2,5u)

praktisch 
werken (5u)

excursie 
(4u)

1 uur rijles op afspraak

A Beautiful Mess  is  een  initiatief van Refugee Company. We 
helpen mensen met een vluchtelingenachtergrond op weg naar 
een opleiding of baan. Kijk op www.abeautifulmess.nl of 
www.refugeecompany.com wat we nog meer doen.


