
Het Leerwerkbedrijf is opgericht door Cordaan. We werken samen met 
andere instellingen om mensen met een beperking te helpen met werk.

Leren en werken bij het Leerwerkbedrijf

LEREN DOOR TE DOEN



WAT KUN JE? WAT WIL JE NOG LEREN? 

Iedereen kan werken. 

Ook als je een beperking hebt. 

Bij het Leerwerkbedrijf kijken we naar 

wat je wél kunt. 

En naar wat je zou willen leren.

We leren je om:

• te werken

• beter te worden in je werk

• zelfstandiger te worden in je werk.

Maar het begint allemaal bij jou. 

Het belangrijkste is dat je aan 

de slag wilt.

En dat je wilt gaan doen, 

wat je kunt doen.

LEREN IN DE PRAKTIJK

De meeste dingen leer je door ze zelf te 

doen. 

Een begeleider helpt je daarbij.

Dat zijn trainingen in de praktijk. 

Je kunt ook lessen volgen.

Soms in een groep, soms alleen met 

een leraar. 

Wat je daar leert, gebruik je meteen in 

je werk. 

Als je iets geleerd hebt, kijk je of er nog 

meer is wat je wilt leren.

Zo kun je doorstromen naar:

• certificaten 

• diploma’s

• een startkwalificatie

• (deels) betaald werk. 

LEREN DOOR TE DOEN

Heb je een beperking?

Wil je werken?

Kom dan bij het Leerwerkbedrijf!

Wij helpen je aan werk.

En we helpen je om het werk goed 

te doen en om er beter in te worden.

Dus werken én leren.

Hoe dat werkt lees je in dit boekje.
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WAT KUN JE BEREIKEN?

Bij het Leerwerkbedrijf kun je veel 

bereiken.

Zoals beter worden in het werk dat je 

doet.

En steeds meer bijleren.

Zo kun je groeien in je werk. 

We kijken steeds samen naar welke 

stap je nog kunt maken.

En wat je daarvoor moet leren. 

Dit zijn stappen die je kunt gaan volgen:

Stap 1:  basisvaardigheden leren en 

certificaten halen van het 

Leerwerkbedrijf.

Stap 2:  door het volgen van lessen 

erkende deelcertificaten halen.

Stap 3:  toewerken naar startkwalificatie 

MBO Entree-opleiding en niveau 2

Je vergroot de kans om door te stromen 

naar (deels) betaald werk door:

• stage te lopen

• en werkervaring op te doen.

Hoe ver je komt met de stappen, hangt 

af van:

• je mogelijkheden

• je inzet

• hoe hard je je best doet

BEGELEIDING IN JE WERK

Begeleiders en coaches helpen je bij 

het werk. 

Jij zelf doet het werk. 

De begeleiders en coaches geven tips 

en aanwijzingen. 

En zorgen dat je goed en veilig kunt 

werken. 

Het Leerwerkbedrijf werkt samen met 

verschillende scholen.

Zoals het ROC van Amsterdam en het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Op deze scholen kun je dingen voor het 

werk leren. We geven ook samen met 

Stichting MEE Amstel en Zaan diverse 

trainingen.

Daarnaast werken we samen met 

leermeesters en trainers.

Zij komen van Cordaan, Philadelphia en 

Stichting MEE. Deze leermeesters en 

trainers leren jou een vak.

AAN HET WERK

Je kunt werken en leren bij 

verschillende bedrijven en instellingen.

Samen kijken we welke plek het beste 

is voor jou.

En wat het beste bij jou past:

•  Wel of geen contact met de omgeving?

• Veel of weinig begeleiding?

• Alleen of met een groep?

De werkplekken zitten verspreid over 

Amsterdam en omgeving.

De kans is groot dat je bij jou in de 

buurt terecht kunt. 

WAT VOOR WERK WIL JE DOEN?

Je kunt verschillende soorten werk doen:

In een café of restaurant.  

Kijk bij Horeca & Catering. 

Bladzijde 6

 Buiten, met dieren of planten.  

Kijk bij Groen, Dierverzorging en Milieu.

Bladzijde 8

Ondersteunend werk bij bedrijven.  

Werken met je handen.  

Kijk bij Facilitair, Logistiek en Techniek.

Bladzijde 10

 In een winkel of magazijn. 

Kijk bij Retail en Detailhandel. 

Bladzijde 12

 Met kunst bezig zijn. 

Kijk bij Kunst en Creatief werk. 

Bladzijde 14

MELD JE AAN BIJ HET

LEERWERKBEDRIJF!

Aanmelden en intake bij het 

Leerwerkbedrijf kan als volgt:

•  Voor WMO kandidaten:  

bel Ilse Gemser (06) 277 44 674

•  Kom je uit het VSO onderwijs:  

bel Ankie Jansen (06) 507 44 987

•  Woon je in een instelling bij Cordaan 

of elders:  

bel Edgar de Jong (088) 267 32 26  

of e-mail dagbesteding@cordaan.nl
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WAT IS HET?

Horeca & Catering gaat over eten en 

drinken. 

Over het klaarmaken, bedienen en alles 

wat daarbij komt kijken. 

Bijvoorbeeld koken, kassa bedienen, 

afwassen, opruimen en schoonmaken.

VOOR WIE IS HET?

Dit werk is geschikt als je het leuk vindt 

om eten en drinken klaar te maken.

En als je het andere mensen graag naar 

de zin wilt maken.

WAT KUN JE LEREN?

•  Algemene vaardigheden 

Samenwerken, veilig werken, op tijd 

komen, aan afspraken houden, je 

goed gedragen, er schoon en netjes 

uitzien.

•  Klanten helpen 

Verkopen en bedienen, omgaan 

met klanten, informatie geven, tafel 

dekken, bestek poetsen, drinken 

inschenken.

•  Omgaan met geld 

Kassa bedienen, afrekenen, een 

eenvoudige administratie bijhouden.

•  Omgaan met eten en drinken 

Klaarmaken van maaltijden, de kok 

helpen met schoonmaken en snijden 

van producten, spullen bewaren en 

opslaan, koelen van voeding, werken 

met de thermometer

•  Keukenvaardigheden 

Regels over schoon en netjes 

werken, koken, bereiden van 

maaltijden, omgaan met messen en 

apparaten, opruimen, schoonmaken, 

afval scheiden, werken met 

vaatwasmachines.

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE LEER-WERKPLEK

Hieronder zie je een aantal plekken 

waar je kunt leren en/of werken. 

Samen kijken we welke plek het beste 

bij jou past. 

•  Internationale School, Prinses 

Irenestraat 59, Amsterdam Zuid

•  Restaurant Anker, Klinkerweg 75, 

Amsterdam Noord

• Landlust Horeca, Stammerdijk, Diemen

•  Broodje van ’t Land, Vasumweg, 

Amsterdam Noord

•  Grand Café Genieten, Oranje 

Vrijstaatplein 2, Amsterdam Oost

•  Café Graaf Leopold, V. Limburg 

Stirumstr. 115 Amsterdam West

•  De Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18, 

Amsterdam Centrum

•  R.O.C. West, Tempelhofstraat 80, 

Amsterdam West

•  Mediacafé Westergasfabriek, 

Pazzanistraat 21, Amsterdam West

•  Broodje Koeman, Amstelveenseweg 

284, Amsterdam Zuid

•  Centrum Kijkduin, Kijkduinstraat 17, 

Amsterdam West

•  Restaurant Havengebouw, Ruyterkade 

7, Amsterdam Centrum

•  G. Knetemanlaan, G. Knetemanlaan 

272, Amsterdam West

•  H.V.A., Wibautstraat, Amsterdam Oost

•  Fr. Ottensstadion, IJsbaanpad 43, 

Amsterdam Zuid

•  Centrum Wingerdweg, Amsterdam-N

•  Broodje van ’t Land 2, Europaplein 

71, Amsterdam Zuid

•  Klarenbeek Theetuin, Ouderkerkerdijk 

225, Amsterdam Oost

•  Kennedy v.d. Laan, Haarlemmerweg 

333, Amsterdam West

•  De Draad, Gedempte Hamerkanaal 

23, Amsterdam Noord

•  Concertgebouw, Concertgebouwplein 

10, Amsterdam Zuid

•  Omval Blauw, Ouddiemerlaan, Diemen

•  Amstel Campus, Weesperzijde 190, 

Amsterdam Oost

•  D.C. de Beemster Horeca, 

Beemsterstraat, Amsterdam Noord

•  Kunstwerkplaats Horeca, Lutmastraat 

181, Amsterdam Zuid

•  D.C. De Rank Horeca, Druivenstraat 

35, Amsterdam Noord

•  D.C. Buitenveldert Horeca, A.J. 

Ernststraat 1179, Amsterdam Zuid

•  D.C. De Elzen Horeca, Claus-

kinderenweg 17, Amsterdam West

•  Drie Wachters Horeca, Wolbrants-

kerkweg 116, Amsterdam West

HORECA & CATERING
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WAT IS HET?

Groen gaat over werken in de natuur.

Over het kweken en onderhouden van 

planten, groenten, struiken en bomen.

Dierverzorging gaat over werken met 

dieren. 

Bijvoorbeeld op een kinderboerderij.

Milieu gaat over het opruimen van afval 

in de stad en de natuur.

VOOR WIE IS HET?

Dit werk is geschikt als je graag buiten 

werkt.

En als je het leuk vindt om te zorgen 

voor planten, dieren en de natuur.

WAT KUN JE LEREN?

•   Algemene vaardigheden 

Samenwerken, veilig werken, op tijd 

komen, aan afspraken houden, je 

goed gedragen, er schoon en netjes 

uitzien.

•  Bij Groen leer je dingen als: 

kweken, zaaien, snoeien, tuinaanleg, 

schoffelen, harken, opruimen, vegen, 

werken met apparaten zoals een 

bladblazer, verkopen van groenten en 

planten

•  Bij Dierverzorging leer je dingen als: 

hoe je voor verschillende dieren zorgt, 

wat dieren eten, schoonmaken van 

hokken, verantwoordelijk werk doen, 

informatie geven over de dieren aan 

bezoekers

•  Bij Milieu leer je dingen als: 

papier prikken, legen van 

afvalbakken, zwerfafval opruimen, 

terreinonderhoud, wat is afval en wat 

niet, werken tussen andere mensen 

(bijvoorbeeld in de tram)

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE LEER-WERKPLEK

Hieronder zie je een aantal plekken 

waar je kunt leren en/of werken. 

Samen kijken we welke plek het beste 

bij jou past. 

•  Klarenbeek Senioren, Ouderkerkerdijk 

225, Amsterdam Oost

•  Artis, Plantage Kerklaan 38-40, 

Amsterdam Centrum

•  Klarenbeek Winkel, Ouderkerkerdijk 

225, Amsterdam Oost

•  Jeugdland, Valentijnkade 131, 

Amsterdam Oost

•  Kinderboerderij Nieuw Bos en 

Lommer, Wachterlied pl. 2, 

Amsterdam West

•  AFC AJAX, Borgland 16-18, 

Amsterdam Zuidoost

•  Groengroep Noord, Klinkerweg 75, 

Amsterdam Noord

•  Buitenploeg Noord, Klinkerweg 75, 

Amsterdam Noord

•  Stadsdeel Oost, Cruquiusweg 92, 

Amsterdam Oost

•  Groene Vingers, Diverse werklocaties, 

Zaanplein, Amsterdam West

•  Melkveehouderij Wormers, Amstelweg 

1, Ouderkerk ad Amstel

•  Kinderboerderij Dierendok, 

Tegenhoudersstraat 92, Amsterdam 

Noord

•  Prins Willem Alexander Manege, 

Loosdrechtdreef 9, Amsterdam 

Zuidoost

•  Cordaan/Pantar Plantsoenonderhoud, 

Stammerdijk 25, Diemen

•  Boerderij Landlust, Stammerdijk 25, 

Diemen    

•  Landlust Bosbeheer, Diemerbos, 

Stammerdijk 25, Diemen

•  Groenonderhoud Pantar Sniep, 

Kriekenoord 3, Diemen

GROEN, DIERVERZORGING EN MILIEU
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WAT IS HET?

Bij Facilitair en Logistiek doe je 

ondersteunend werk.

Dankzij jouw werk kunnen andere 

mensen hun werk goed doen.

Bij Facilitair gaat het om werk waarvoor 

andere medewerkers geen tijd hebben.

Bijvoorbeeld koffie rondbrengen, 

schoonmaken of bezoekers ontvangen.

Bij Logistiek gaat het om werk dat te 

maken heeft met transport en vervoer.

Bijvoorbeeld dingen inpakken, pakjes 

bezorgen en chauffeurs helpen.

Bij Techniek werk je vooral met je 

handen. Je maakt of repareert dingen.

VOOR WIE IS HET?

Dit werk is geschikt als je

• van hard werken houdt

• graag met je handen werkt

• handig bent

• het leuk vindt om te klussen.

WAT KUN JE LEREN?

•   Algemene vaardigheden 

Samenwerken, veilig werken, op tijd 

komen, aan afspraken houden, je goed 

gedragen, er schoon en netjes uitzien.

•  Bij Facilitair leer je dingen als 

   -  receptiewerk: gasten ontvangen, 

klantvriendelijk zijn

   -  verzorgend werk: helpen in de 

wasserij of kantine, schoonmaken

   -  helpen in een kinderdagverblijf: 

helpen met aankleden en voeden, 

voorlezen, boodschappen doen

•  Bij Logistiek kun je bijrijder of 

chauffeur worden.  

Dat gaat in 6 stappen: 

1:  voorbereiden op theorie-examen, dit 

doe je samen met een Rijschool

   2:  stage-lopen als bijrijder, je helpt dan 

een chauffeur

   3:  rijbewijs halen, je kunt dan bij 

Cordaan goederenchauffeur worden

   4:  voorbereiden op een betaalde baan 

bij Pantar

   5:  als het bij Pantar goed gaat kun je 

koerier worden

   6:  met extra cursussen kun je 

chauffeur of taxi-chauffeur worden

•  Bij Logistiek kun je ook iets anders leren 

Niet iedereen kan/wil chauffeur worden.  

Dan kun je ook leren om wasgoed te 

vervoeren met een bakfiets. 

Of je kunt leren om te werken op een 

boot. Je kunt zelfs je vaarbewijs halen.

•  Bij Techniek leer je dingen als:

   -  Werken met voertuigen/gereedschap: 

bedienen, onderhouden en repareren.

   -  Schilderen, timmeren, schuren, 

zagen, dingen in elkaar zetten en uit 

elkaar halen, houtkloven, nieten

FACILITAIR, LOGISTIEK EN TECHNIEK

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE LEER-WERKPLEK

Hieronder zie je een aantal plekken 

waar je kunt leren en/of werken. 

Samen kijken we welke plek het beste 

bij jou past. 

•  G.V.B., Van Marwijk Kooystraat 1 a, 

Amsterdam Zuidoost

•  Kinderdagverblijf Ayla, Asterweg 20 M, 

Amsterdam Noord

•  Verzorgingshuis De Die, Loenermark 

900, Amsterdam Noord

•  Kinderdagverblijf Smallsteps Ninos,  

v. Slingelandtplein 4, Amsterdam West

•  Berkenstede, Berkenplein, Diemen

•  Kinderdagverblijf Dromelot, 

Frederiksstraat, Amsterdam West

•  West-End, J. van Gendtstraat 119, 

Badhoevedorp

•  Politie Academie, Donauweg 3 A, 

Amsterdam Zuid

•  Centrum Meer en Oever, Pres. 

Allendelaan 719, Amsterdam West

•  Kinderdagverbijf de Schuit, Funcke 

Klipperstraat 4, Amsterdam West

•  Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 

10, Amsterdam West

•  De Meervaart, Meer & Vaart 300, 

Amsterdam West

•  TransTech, Cruquiusweg 84, 

Amsterdam Oost

•  Inst. De Leeuw, Emmaplein 7, 

Amsterdam Zuid

•  Centrum Wingerdweg, Wingerdweg 4, 

Amsterdam Noord

•  Stadsdeel Zuid, Pres. Kennedylaan, 

Amsterdam Zuid

•  Van Limmikhof, Nwe Herengracht 18 A, 

Amsterdam Centrum

•  Drie Hoven, Louis  Bouwmeesterstraat 

377, Amsterdam West

•  Wastransport en Receptie Noord, 

Klinkerweg 75, Amsterdam Noord

•  Gez. Centrum IJburg, IJburglaan 717, 

Amsterdam Zeeburg

•  Van Gogh Mag., Stadhouderskade 55, 

Amsterdam Zuid

•  Gez. Centrum Banne Buiksloot, 

Parlevinker 7, Amsterdam Noord
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WAT IS HET?

Retail en Detailhandel gaat over werken 

in een winkel of in een magazijn.

Over spullen in de winkel zetten en de 

winkel netjes houden.

Alles om ervoor te zorgen dat klanten 

graag komen en kopen.

VOOR WIE IS HET?

Dit werk is geschikt als je het leuk vindt 

om het klanten naar de zin te maken.

Als je houdt van opgeruimd en netjes. 

Omdat je weet dat klanten dat prettig 

vinden.

WAT KUN JE LEREN?

•   Algemene vaardigheden 

Samenwerken, veilig werken, op tijd 

komen, aan afspraken houden, je 

goed gedragen, er schoon en netjes 

uitzien.

•   Werken in een winkel 

Vakken en schappen vullen, het netjes 

houden van de winkel, schoonmaken, 

opruimen, omgaan met klanten, 

winkelkarren beheren.

•  Werken in een magazijn 

Spullen uitpakken en opslaan, werken 

met een stapelaar, werken met een 

heftruck, werken met een reachtruck, 

het netjes houden van het magazijn, 

schoonmaken, opruimen, afval 

scheiden.

RETAIL EN DETAILHANDEL

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE LEER-WERKPLEK

Hieronder zie je een aantal plekken 

waar je kunt leren en/of werken. 

Samen kijken we welke plek het beste 

bij jou past. 

•  Ikea, Hullenbergweg 2, Amsterdam 

Zuidoost

•  Dekamarkt, IJdoornlaan 601, 

Amsterdam Noord

•  ZVB Kweker, Jan van Galenstraat 4, 

Amsterdam West

•  Karwei, Klaprozenweg 31, Amsterdam 

Noord

•  Aardappel Groothandel Stam, J. van 

Galenstraat 4, Amsterdam West

•  Makro, Flinesstraat 9, Amsterdam 

Amstel

•  Gamma, Klimopweg 65, Amsterdam 

Noord
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WAT IS HET?

Kunst en Creatief werk gaat over het 

maken van mooie dingen.

Bij Kunst maak je iets omdat je het zelf 

mooi vindt. Of om je gevoelens te uiten.

Dat kan als beeldend kunstenaar, 

bijvoorbeeld als schilder.

Of als uitvoerend kunstenaar, 

bijvoorbeeld als acteur in het theater.

Bij Creatief werk maak je mooie dingen 

voor andere mensen.

Dat kan met keramiek. Dan maak je 

dingen van klei, zoals kopjes of borden.

En het kan met textiel. Dan maak 

je dingen van stof, zoals tassen of 

knuffelbeesten.

VOOR WIE IS HET?

Dit werk is geschikt als je creatief bent.

Je kunt bijvoorbeeld goed tekenen of 

toneelspelen.

Of je maakt mooie dingen van klei of stof.

En je wilt dat niet alleen als hobby doen 

maar ook als je werk.

Je moet dan natuurlijk wel echt talent 

voor creatieve dingen hebben.

WAT KUN JE LEREN?

•   Algemene vaardigheden 

Zelfstandig reizen of route training, 

samenwerken, veilig werken, op tijd 

komen, aan afspraken houden, je 

goed gedragen, er schoon en netjes 

uitzien.

•  Als je werkt als beeldend kunstenaar 

leer je dingen als: 

portret- en modeltekenen, papier-

maché, werken met kleuren, vormen 

en verhoudingen

•  Als je werkt als uitvoerend kunstenaar 

in het theater leer je dingen als: 

acteren met les in mime, dans, 

improvisatie, drama en stemvorming 

•  Als je werkt met textiel (stof) leer je 

dingen als: 

stof beschilderen, stoffen verven, 

weven, werken met een naaimachine

•  Als je werkt met keramiek (klei) leer 

je dingen als: 

boetseren (kleien), gieten, decoreren 

(bijvoorbeeld kopjes beschilderen)

KUNST EN CREATIEF WERK

VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE LEER-WERKPLEK

Hieronder zie je een aantal plekken 

waar je kunt leren en/of werken. 

Samen kijken we welke plek het beste 

bij jou past. 

•  Kunstwerkplaats Keramiek, 

Lutmastraat 181-183, Amsterdam Zuid

•  Kunstwerkplaats Theater, Lutmastraat 

181-183, Amsterdam Zuid

•  Kunstwerkplaats Atelier, Lutmastraat 

181-183, Amsterdam Zuid

•  De Draad Noord, Gedempte 

Hamerkanaal 23, Amsterdam Noord

•  De Draad West, Gerrie Knetemannlaan 

272, Amsterdam West

•  Kijkduin Media, Kijkduinstraat 17, 

Amsterdam West

•  Landlust Atelier, Stammerdijk 25, 

Diemen
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Het Leerwerkbedrijf van Cordaan werkt onder andere samen met:

MELD JE AAN BIJ HET LEERWERKBEDRIJF!
• Voor WMO kandidaten: bel Ilse Gemser (06) 277 44 674

• Kom je uit het VSO onderwijs: bel Ankie Jansen (06) 507 44 987

• Woon je in een instelling bij Cordaan of elders:  

bel Edgar de Jong (088) 267 32 26 of e-mail dagbesteding@cordaan.nl


