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Het Leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven

uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.
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Het Leerwerkbedrijf is continu in ontwikkeling. Onze deelnemers, opdrachtgevers, de vraag en het aanbod, staan 

immers ook niet stil. Het kan daardoor zijn dat op het moment dat u dit leest, er het een en ander is veranderd.

De laatste stand van zaken lichten we u graag toe in een persoonlijk gesprek. 
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Inleiding 

Het Leerwerkbedrijf
Vertrouwen werkt

Wij detacheren 
bijzondere werknemers 
bij bijzondere werkgevers.



Bijzondere werknemers...
De werknemers van het Leerwerkbedrijf zijn mensen met een beperking. Maar dat 

beperkt ze niet in werklust en enthousiasme. In tegendeel. Ze willen zich nuttig 

maken. En met de juiste begeleiding kunnen ze dat ook. Het Leerwerkbedrijf zorgt 

voor die begeleiding. Werkgevers die met onze mensen werken, krijgen enthousiaste 

medewerkers plús de begeleiding om dat enthousiasme in goede banen te leiden. 

Dat is geen gewone werkgever-werknemer-relatie, al was het maar omdat er geen 

salaris wordt betaald. Wat het vooral bijzonder maakt, is dat de relatie gebaseerd is op 

vertrouwen. Het vertrouwen dat de werknemers zich graag nuttig willen maken en 

dat de werkgever daar oprecht mee omgaat. Wij zorgen dat dit vertrouwen wérkt. 

Bijzondere werkgevers...
De opdrachtgevers van het Leerwerkbedrijf zijn werkgevers die serieus invulling 

willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, door mensen met een 

beperking een kans te geven. Wat het serieus maakt is dat ze dit niet alleen doen om 

‘goed te doen’, maar omdat ze er ook écht iets aan hebben. Klussen die anders blijven 

liggen, worden nu wél gedaan. Door mensen die zich nuttig willen maken en dat met 

de begeleiding van het Leerwerkbedrijf ook kunnen. Ze weten van aanpakken en 

voeren graag de eenvoudige werkzaamheden uit waar reguliere werknemers te duur 

voor zijn. Want ook al is het werk in principe onbetaald, het is wel degelijk waardevol. 

Dat vergt vertrouwen, van alle betrokkenen. Wij zorgen dat dit vertrouwen wérkt
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Wie we zijn 
en wat we doen
Samen werken aan werk
Het Leerwerkbedrijf is een netwerkorganisatie waarin 

verschillende instellingen samenwerken om mensen met 

een beperking aan werk te helpen en te helpen met werk. 

Cordaan neemt daarbij het voortouw, vanuit de ruime 

ervaring die het heeft met werk en dagbesteding voor 

mensen met een verstandelijke of psychische beperking. 

Eerste doel: 
loonwaarde genereren waar mogelijk
Mensen met een verstandelijke of psychische beperking 

hebben in officiële termen geen of weinig loonwaarde. 

Maar ze hebben bewezen dat ze zich wel degelijk nuttig 

willen én kunnen maken. Ons doel is om, met de juiste 

begeleiding, toch loonwaarde te genereren waar dat 

mogelijk is. Om de mensen stapjes verder te laten 

komen, hoewel de beperking natuurlijk niet over gaat. 



Tweede doel: 
voorkomen dat jongeren in een gat vallen
Een tweede belangrijk doel van het Leerwerkbedrijf is 

voorkomen dat jongeren in een gat vallen zodra ze de 

leeftijd hebben om het speciaal onderwijs te verlaten. Als 

het onderwijs geen zinvolle dagbesteding meer biedt en de 

afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot is, dan wil het 

Leerwerkbedrijf met begeleide arbeid een nuttig alternatief 

bieden. In samenwerking met de VSO scholen werken we er 

aan om leerlingen voor wie dat nodig is tijdig door te laten 

stromen naar praktijkstages of werk.

Arbeidsmatige dagbesteding, 
al dan niet beschut
Het Leerwerkbedrijf is er voor deelnemers die enige vorm 

van arbeidsmatige dagbesteding aankunnen. Dat kan op een 

van de eigen locaties verspreid over Amsterdam, waar meer  

of minder beschutte arbeid wordt aangeboden, bijvoorbeeld  

de houtwerkplaats of het textielatelier. De oriëntatie is  

daarbij arbeidsmatig en ontwikkelingsgericht, binnen een  

beschutte, veilige omgeving. Daarnaast werken ook veel  

deelnemers via groepsdetachering onder begeleiding bij  

opdrachtgevers, waar ze elke dag laten zien dat ze zich,  

ondanks hun beperkingen, wel degelijk nuttig kunnen  

maken. Maar ook voor deelnemers met een zware zorgvraag 

speelt het Leerwerkbedrijf een belangrijke rol. Zo werkt er 

bijvoorbeeld een groep deelnemers met ernstige verstande-

lijke beperkingen en autisme mee aan het onderhoud van het 

Diemerbos en het schoonmaken van trams van het GVB.
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Niemand valt buiten de boot
Voor deelnemers die geen arbeidsmatige dagbesteding 

aankunnen, bijvoorbeeld vanwege ernstige verstandelijke 

beperkingen, biedt Cordaan gespecialiseerde 

dagbesteding binnen de gespecialiseerde dagcentra, 

verspreid over de stad. Dit zijn voornamelijk 

belevingsgerichte activiteiten, waarvan de financiering 

grotendeels via de WLZ is geregeld. De arbeidsmatige 

activiteiten van het Leerwerkbedrijf, al dan niet op 

locaties voor beschutte arbeid, worden voornamelijk via 

de WMO gefinancierd.



De participatieladder
Het Leerwerkbedrijf richt zich voornamelijk op de 

middelste treden van de participatieladder. Net onder 

het (reguliere) betaalde werk, boven geïsoleerde en puur 

belevingsgerichte activiteiten. Met leer- en ontwikkelings-

trajecten worden de deelnemers gestimuleerd het  

uiterste uit zichzelf te halen en zo mogelijk een stapje  

te maken op de participatieladder.

6 treden participatieladder bestaat uit 6 niveaus

Betaald werk

Onbetaald werk

Betaald werk met
ondersteuning

Geïsoleerd

Deelname aan georgani-
seerde activiteiten

Sociale contacten
buitenshuis

6

5

4

3

2

1

Het Leerwerkbedrijf

Gespecialiseerde
dagbesteding

Doelgroep burgers
met een

verstandelijke of
psychische 
beperking
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Voor wie is het 
Leerwerkbedrijf?
Het Leerwerkbedrijf is er voor mensen van 18 jaar en 

ouder in groot-Amsterdam die er door een verstande-

lijke of psychische beperking niet in slagen om binnen 

het reguliere aanbod aan het werk te komen:

•  Zelfstandig wonende mensen met een 

verstandelijke of psychische beperking.

•  Deelnemers (intramuraal en extramuraal) van 

instellingen VGZ – GGZ.

•  Jongvolwassenen met een verstandelijke 

of psychische beperking die het speciaal onderwijs 

verlaten zonder uitzicht op een baan.

Het gaat in het algemeen om groepen die vallen in de 

categorie van de zogenoemde ‘loonwaarde van 0-20%’. 

Afhankelijk van de beperking van de mensen wordt 

door middel van begeleiding en training gezocht naar

mogelijkheden om de loonwaarde te vergroten. Binnen

de nieuwe kaders van de Participatiewet levert het 

Leerwerkbedrijf zo een bijdrage aan het activeren en 

stimuleren richting betaald werk van mensen met een 

verstandelijke of psychische beperking.



Onze aanpak
Om onze deelnemers zo goed en gericht mogelijk aan 

werk te helpen én te helpen bij het werk, hebben we 

een aanpak ontwikkeld met vijf hoofdcomponenten:

•  Reguliere intake plaatsing arbeidsmatige 

dagbesteding

•  Uitgebreide intake (assessment)  

inclusief oriëntatie & observatieperiode

•  Ontwikkelingsplan plus begeleiding

•  Leer-& trainingsaanbod (gedragsontwikkelingen 

beroepsontwikkeling: algemene beroepsvaardig-

heden, vaktechnische vaardigheden, waar mogelijk 

met erkende certificaten)

•   Werkbegeleiding; direct en op afstand (jobcoach).

Doorverwijzing
gemeentelijk

loket

Reguliere
intake

Ontwikkelplan
& plaatsing

Begeleiding
& scholing /

training

Evaluatie
& eventueel

advies
door- /

uitstroom

Oriëntatie &
observatie

Het Leerwerkbedrijf
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Een compleet traject
De verschillende componenten van onze aanpak omvatten 

samen een compleet traject van intake (eventueel d.m.v. 

een assessment, oriëntatie en observatie), plaatsing met 

ontwikkelingsplan (met zo nodig scholing en training), 

begeleiding en evaluatie. Wij zoeken daarbij steeds naar 

mogelijkheden om onze deelnemers zo zelfstandig mogelijk 

te laten werken, wat in sommige gevallen leidt tot uitstroom 

naar meer reguliere vormen van arbeid.  De competenties 

van deelnemers worden in beeld gebracht en gelegd naast 

de competenties die voor bepaald werk nodig zijn. Met een 

succesvolle matching tot doel. In bepaalde gevallen kunnen 

wij adviseren om een deelnemer meer belevingsgerichte 

activiteiten te laten doen, binnen de gespecialiseerde 

dagbesteding van Cordaan.



Onze expertise   
Als netwerkorganisatie staat het Leerwerkbedrijf midden 

in de samenleving. We kennen de deelnemers, we  

organiseren in eigen beheer een leerwerktraject voor 

hen én we hebben de contacten met werkgevers waar 

ze aan de slag kunnen. Nog belangrijker: we hebben 

de juiste ervaring en expertise om onze deelnemers te 

stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen, of het nu 

gaat om iemand met een lichte verstandelijke beperking 

(LVB), autisme, psychiatrische problemen, of anderszins.   

Zetten we onze specifieke expertise af tegen onze 

aanpak, dan ontstaat het volgende beeld:   

Doorverwijzing
gemeentelijk

loket

Samenwerkingsverbanden met
werkgevers en instellingen

Reguliere
intake

Ontwikkelplan
& plaatsing

Begeleiding
& scholing /

training

Evaluatie
& eventueel

advies
door- /

uitstroom

Oriëntatie &
observatie

Het Leerwerkbedrijf

Aanbod van
activiteiten

binnen
verschillende

sectoren & mate
van begeleiding

Gedrags- &
ontwikkel-
potentieel
expertise

Aanbod op het
gebied van

leren &
ontwikkelen

Begeleidings-
en gedrags-

expertise

Aangesloten op
netwerk van meer
reguliere vormen

van arbeid
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Goede begeleiding, training en scholing
Deelnemers aan werk helpen is de eerste stap, ze helpen 

bij het werk en waar mogelijk vérder helpen, zijn  

belangrijke vervolgstappen. Daartoe beschikken wij over 

ervaren medewerkers die onze deelnemers ‘on the job’ 

begeleiden. We maken gebruik van methodieken die hun 

waarde hebben bewezen, zoals het Eigen Initiatief Model 

(EIM) en INVRA Arbeid. Daarnaast hebben wij een modulair 

opgebouwd pakket aan trainingen en scholingen die onze 

deelnemers helpen op het gebied van gedrag- en  

beroepsontwikkeling. Voor elke deelnemer zoeken we 

continu naar de best passende combinatie van  

werk/activiteiten, mate van beschutting en begeleiding. 

Wanneer de loonwaarde dusdanig hoog wordt dat  

reguliere arbeid in zicht komt, hebben we goede  

contacten met andere aanbieders, zodat een ‘warme 

overdracht’ naar een nieuwe werkomgeving mogelijk is.

Het Leerwerkbedrijf zoekt bij de opzet van werk- en ontwikkelplekken - al 

dan niet in samenwerking met sociale of commerciële partners - telkens 

naar mogelijkheden om een afzetmarkt voor de producten of diensten 

te creëren. Zo wordt uitvoering gegeven aan horecaprojecten bij sociale 

instellingen in de stad en ontwikkelen wij nieuwe diensten voor ouderen en 

kwetsbaren in de stad die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van 

deze groepen. Door samenwerking met andere bedrijven en instellingen 

aan te gaan levert het Leerwerkbedrijf van Cordaan een bijdrage aan de 

realisatie van beleid op het gebied van social return on investment.



 

Werkdomeinen
Het Leerwerkbedrijf biedt werk- en ontwikkelplekken 

in eigen beheer, maar ook in samenwerking met sociale 

of commerciële partijen. Het werk is geclusterd in vijf 

hoofddomeinen, met binnen elk domein een variatie aan 

beschutting, inhoud van het werk en mate van bege-

leiding. De locaties voor het werk zijn verspreid over 

groot-Amsterdam. Hierdoor is er voor nagenoeg elke 

deelnemer een passende werkplek op redelijke afstand.

De hoofddomeinen voor 
werk- en ontwikkelplekken

- Horeca & Catering

- Facilitair, Logistiek en Techniek

- Groen, Dierverzorging en Milieu

- Retail & Detailhandel

- Kunst & Creatief werk

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 15



Voor elke deelnemer een passende plek

Beschut werk: stappen zetten naar meer participatie
Deelnemers met complexe (al dan niet meervoudige) problematiek hebben 

behoefte aan een werkplek waar contacten en ervaringen gereguleerd 

zijn. Ze zijn beperkt zelfredzaam, maar ze hebben over het algemeen wél 

ontwikkelingspotentie om stappen te kunnen zetten die kunnen leiden 

tot meer (arbeids)participatie. Deze deelnemers bieden we binnen het 

Leerwerkbedrijf een werk- en ontwikkelplek bij één van onze locaties voor 

beschut werk. Zo’n beschutte werkplek is erop gericht de eigen kracht van 

mensen te versterken, zelfredzaamheid te bevorderen, de leefwereld te 

vergroten en maatschappelijke participatie in de Amsterdamse samenleving 

te stimuleren. 

Binnen de  beschutte werklocaties maken deelnemers prachtige producten 

en verlenen ze nuttige diensten. Dit is vooralsnog echter relatief 

onzichtbaar en de ‘afzetmarkt’ blijft beperkt tot familie en medewerkers van 

Cordaan. Dat gaan we veranderen. We gaan meer naar buiten met het werk 

van deze deelnemers. Niet alleen om de afzetmarkt te vergroten, maar 

vooral voor een grotere maatschappelijke zichtbaarheid van deelnemers en 

hun talenten.

Groen, Dierverzorging en Milieu 

Facilitair, Logistiek en Techniek 

Horeca & Catering

Retail & Detailhandel

Kunst & Creatief werk
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Appendix 1: Het Leerwerkbedrijf in de praktijk

Appendix 1: Het Leerwerkbedrijf in de praktijk

Leren door te doen



Werken en leren
Het Leerwerkbedrijf heeft twee belangrijke doelen: 

het genereren van loonwaarde waar mogelijk en het 

voorkomen dat jongeren in een gat vallen zodra ze 

het speciaal onderwijs verlaten (zie ook hoofdstuk 2). 

Leren en werken zijn onze instrumenten om deze 

doelen te bereiken. En dan vooral: leren óm te werken 

en leren tíjdens het werken, vaardigheden aanleren én 

ze onderhouden. De eigen mogelijkheden, talenten, 

interesses en ambities staan daarbij centraal. Díe willen 

we verder ontwikkelen en tot bloei laten komen. 

Om de mogelijkheden van mensen met een 

verstandelijke beperking te ontwikkelen, bieden we 

ze individuele trajecten en leerlijnen op verschillende 

niveaus en in verschillende werkdomeinen. Waar 

mogelijk sluiten we daarbij aan bij beproefde 

leerconcepten en methoden uit het onderwijs. Dat 

doen we in samenwerking met onder andere het 

ROC van Amsterdam, VSO-ZMLK onderwijs (Orion 

College), Stichting Philadelphia, Stichting MEE, de 

Dienst Werk & Inkomen Amsterdam, diverse zorg- en 

welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven.
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Doelen stellen  
en halen
Voor elke deelnemer kijken we hoe de leer-werkroute 

het beste kan verlopen. Wat kan iemand en wat kan 

hij of zij nog meer bereiken? Wat is een haalbare 

volgende stap en wat is er nodig om die te zetten? 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze voor praktische 

lesmodules vanuit het onderwijs, of de tijdelijke inzet 

van een vakdocent voor het behalen van erkende (deel) 

certificaten of startkwalificaties op MBO Entree-opleiding 

en niveau 2. Maar ook om cursussen sociale vaardig-

heden en werknemersvaardigheden (i.s.m. Stichting 

MEE), die worden afgesloten met een certificaat of 

bewijs van deelname. Certificaten zijn niet alleen  

noodzakelijk om bepaalde werkzaamheden goed en 

verantwoord uit te voeren, ze zijn voor deelnemers ook 

een blijk van waardering, een tastbaar bewijs van groei 

en een aanmoediging om vérder te gaan.

Behalve dat onze deelnemers zich ontwikkelen, 

ontwikkelen we onszelf ook doorlopend. De Cordaan 

Academie biedt bijvoorbeeld aan werkbegeleiders en 

jobcoaches periodiek bijscholing over de te gebruiken 

leermethoden.
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Werkwijze
Maatwerk staat centraal in onze aanpak. We gaan uit van 

de eigen kracht en de individuele vraag en ontwikkeling 

van een deelnemer. Dat vereist een sluitende 

ketenaanpak en een differentiatie in leerwerktrajecten. 

Ook houden we rekening met eventuele terugval in 

het functioneren, wat een vast bespreekpunt is bij 

contractbesprekingen. Het vergaande maatwerk vraagt 

om het goed vastleggen van doelstellingen, wensen 

en ambities. Daar is het individuele werkplan voor 

(Elektronisch Client Dossier - ECD). In het ECD worden 

ook de methodieken beschreven, waarvan een aantal 

hieronder wordt toegelicht:

METHODIEKEN LEERWERKBEDRIJF

•  Supported Employment - helpt in 5 stappen deelnemers te helpen de arbeidsparticipatie te 

verhogen

•  Eigen Initiatief Model (EIM) - methodiek die leert niet alleen te wachten op instructie, maar 

ook zelf initiatief op diverse vlakken te nemen 

•  INVRA (Inventarisatie Van Redzaamheids Aspecten op het gebied van Arbeid) - een 

methodiek waarbij de vaardigheden van een deelnemer op een specifieke werkplek worden 

gemeten op het gebied van Arbeidsprestaties, Motorische Vaardigheden en Arbeidshouding

•  IP&S (Individueel Placement & Support) - een gestandaardiseerde methodiek voor 

arbeidsreïntegratie voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

•  Competentiegericht leren in 12 stappen - methodiek uit het (VSO) onderwijs, met name 

gericht op het in kaart brengen van leermogelijkheden

•  Weet wat je kan - methodiek gericht op psycho-educatie, o.a. beseffen wat er met je zelf 

aan de hand is

•  Balans in beeld - methodiek gericht op draagkracht en draaglast: wat kan je zelf en waar 

heb je (nog) begeleiding bij nodig

•  E-learning - individueel (met begeleiding) op afstand scholen op een bepaald onderwerp
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Instroom, 
doorstroom, 
uitstroom 
De cliëntgerichte aanpak begint al vóórdat een 

deelnemer daadwerkelijk instroomt. Vanuit het VSO 

ZMLK onderwijs of een praktijkschool volgt hij of zij 

via het Leerwerkbedrijf een aantal snuffelstages in 

verschillende werkdomeinen, om te onderzoeken waar 

de belangstelling en de capaciteiten liggen. Dit wordt 

afgesloten met een Belangstelling/interessetoets. 

In de bovenbouw gaat een deelnemer vervolgens 

op een individuele stage om verder te oriënteren, 

verbreden en/of verdiepen binnen een werkdomein. De 

intake hiervoor verloopt via het Client Service Bureau 

Cordaan en aanmelding via WMO: RIS, Startplan, RAAK, 

rapportage systematiek.

Het doel van dit voorbereidend traject is dat iemand bij  

het verlaten van school weet wat hij of zij kan en wil en 

daar zelf keuzes in maakt, zodat er gericht geplaatst 

kan worden in een werkdomein op een Leerwerkplaats, 

een groepsdetachering of individueel begeleid werk. 
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Die eerste plaatsing is geen eindpunt, maar het begin 

van een carrière in het Leerwerkbedrijf; met misschien 

een vervolg daarbuiten. Een werkbegeleider of Job 

Coach begeleidt de inwerkperiode en zorgt voor 

het opstellen en uitvoeren van een trajectplan en 

coachingplan, met concrete doelen voor de deelnemer. 

Minimaal eens per drie maanden wordt de voortgang 

van en met de deelnemer geëvalueerd. De begeleiding 

is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden, het 

behouden ervan (voorkomen terugval) en het bepalen 

van wat er nodig is om vervolgstappen te kunnen 

maken. Alles om iemand het maximale te laten bereiken 

binnen diens mogelijkheden, ambities en interesses.

Stages
VSO

ZMLK-Onderwijs
Praktijkschool

Werk/
Arbeidsmatige 
dagbesteding

Gespecialiseerde
dagbesteding

Werk/
Loonvormende

arbeid

Participatie
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Concrete 
resultaten
Met onze aanpak komen deelnemers daadwerkelijk 

vérder. De inbedding van methodieken, zoals het 

Eigen Initiatief Model, heeft de afgelopen jaren 

binnen de arbeidsmatige dagbesteding tot goede 

resultaten geleid. Veel mensen met een verstandelijke 

beperking zijn doorgestroomd naar groepsdetachering 

of begeleid werk en in enkele gevallen via proef-

plaatsingen naar (gedeeltelijk) betaalde banen in het 

bedrijfsleven. 

Ook werkgevers zijn over het algemeen erg tevreden 

en zien bijvoorbeeld groepsdetacheringen en indivi-

dueel begeleid werk als een waardevolle invulling van 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarmee 

bovendien werk gedaan wordt dat anders blijft liggen.

We geven op aanvraag graag een presentatie over de 

mogelijkheden van mensen met een beperking in een 

bedrijf.
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APPENDIX 2: OVERZICHT LOCATIES

Horeca & Catering - pagina 26

Facilitair, Logistiek en Techniek - pagina 36

Groen, Dierverzorging en Milieu - pagina 48

Retail & Detailhandel - pagina 61

Kunst & Creatief werk - pagina 66
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Appendix 2: Overzicht locaties

Horeca & Catering

Beschut 
productiegericht en 
kleinschalig werkklimaat

Beschut 
met open verbinding naar 
de maatschappij

Groepsdetachering 
met directe begeleiding 
(onbetaald werk)

Groepsdetachering 
met begeleiding op afstand 
(onbetaald werk)

Begeleid werk 
i.c.m. deels betaald werk, Job 
Coach op afstand

Volledige baan 
betaald werk, Job Coach 
op afstand

Internationale School
Pagina 27

Landlust Horeca
Pagina 28

Grand Café Genieten
Pagina 29

Mediacafé  
Westergasfabriek
Pagina 30

Centrum Kijkduin
Pagina 31

Gerrie Knetemannlaan
Pagina 32

Centrum Wingerdweg
Pagina 33

Klarenbeek Theetuin
Pagina 34

De Draad Horeca
Pagina 35
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Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam, Stadsdeel Zuid, Openingstijden, 8.00-16.00 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
25

Globale omschrijving werkzaamheden
Keuken- en kantinewerkzaamheden- 
conciergewerkzaamheden, 
schoonmaakwerkzaamheden, 
terreinonderhoud

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Internationale School

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Internationale 
School
Werkgebied

Horeca & Catering
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Stammerdijk 25, 1112 AA Amsterdam, Stadsdeel Diemen/Zuid-Oost, Openingstijden 08.00-15.30 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding begeleiders
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
8

Globale omschrijving werkzaamheden
Diverse horecawerkzaamheden, theetuin

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Landlust Horeca
Werkgebied

Horeca & Catering



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 08.30 – 15.30 uur (fl ex)

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Bediening, keukenwerkzaamheden, 
afwassen, schoonmaken, assisteren kok

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Gemeente Amsterdam

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Grand Café
Genieten
Werkgebied

Horeca & Catering
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Pazzanistraat 21, 1014 DB Amsterdam, Stadsdeel West, Openingstijden 08.30-15.30 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
13

Globale omschrijving werkzaamheden
Boodschappen doen, lunchverzorging, 
bediening, schoonmaakwerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Mediacafé Westergasfabriek

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Mediacafé
Westergasfabriek
Werkgebied

Horeca & Catering



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Kijkduinstraat 17, 1055 XP Amsterdam, Stadsdeel West,

Openingstijden Ma t/m Za 9.00-17.00 uur + ma, do, vrij en za avond tot 21.00

Omschrijving doelgroep
•   Psychiatrische beperking

Mate van beschutting
•  Beschut, productie gericht en 

kleinschalig werkklimaat

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in 
de nabijheid daarvan, maar niet per se 
in dezelfde ruimte. Is zo nodig snel ter 
plekke.

Groepsgrootte
Er werken dagelijks 6 tot 8 deelnemers 
in de keuken, bar en receptie van het 
centrum 

Globale omschrijving werkzaamheden
In Centrum Kijkduin kun je meewerken in 
de dagelijkse facilitaire werkzaamheden 
van het centrum. 
•   Werken in de ontmoetingsruimte

achter de bar voor het verzorgen van 
ko�  e en thee etc.

•   Werken in de keuken voor het
bereiden van lunch- en diner voor
de bezoekers van het centrum

•   Werken bij de balie: gasten ontvangen, 
telefoon aannemen en toezicht houden 
op de deur 

•  Schoonmaakwerkzaamheden in en om 
het centrum.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
020 - 420 77 44, vragen naar één van 
de participatiecoaches

Locatie 

Centrum Kijkduin
Werkgebied

Horeca & Catering
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
• Matig verstandelijke beperking
•   Psychiatrische beperking

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
14

Globale omschrijving werkzaamheden
Bereiden van broodjes en maaltijden; 
schoonmaakwerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Gerrie Knetemannlaan 272/292, Amsterdam

Locatie 

Gerrie
Knetemannlaan
Werkgebied

Horeca & Catering



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•   Psychiatrische beperking
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek

Mate van beschutting
•  Beschut, productie gericht en 

kleinschalig werkklimaat

Wijze van begeleiding
•  Begeleiders zijn voortdurend in 

dezelfde ruimte en werken samen met 
de deelnemers.

Groepsgrootte
Er werken dagelijks 6 tot 8 deelnemers 
in de keuken, bar en receptie van het 
centrum 

Globale omschrijving werkzaamheden
In centrum Wingerdweg kun je 
meewerken in de dagelijkse facilitaire 
werkzaamheden van het centrum. 
•  Werken in de ontmoetingsruimte

achter de bar voor het verzorgen
van ko�  e en thee etc.

•  Werken in de keuken voor het
bereiden van lunch- en diner voor
de bezoekers van het centrum

•  Werken bij de balie: gasten ontvangen, 
telefoon aannemen en toezicht houden 
op de deur 

•  Schoonmaakwerkzaamheden in en om 
het centrum

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
020 - 494 96 16, vragen naar één van de 
participatiecoaches

Wingerdweg 4, 1031 CA,  Amsterdam, Stadsdeel Noord

Openingstijden ma en vrij 8.30-17.00, di-wo-do 8.30-20.00, zat gesloten, zon 10.00-16.00

Locatie 

Centrum
Wingerdweg
Werkgebied

Horeca & Catering
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding Begeleiders 
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
8

Globale omschrijving werkzaamheden
Lunchverzorging, bediening, catering en 
schoonmaakwerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel West

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Ouderkerkerdijk 225, 1096 CR Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 08.15-16.00 uur

Locatie 

Klarenbeek
Theetuin
Werkgebied

Horeca & Catering



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
• Matig verstandelijke beperking
•   Psychiatrische beperking

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
8

Globale omschrijving werkzaamheden
Bereiden van broodjes en maaltijden, 
appeltaarten bakken, 
schoonmaakwerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Gedempt Hamerkanaal 23, - 27, 1021 KL Amsterdam, Openingstijden Ma t/m Vrij 9.00-16.00 uur

Locatie 

de Draad
Werkgebied

Horeca & Catering
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Appendix 2: Overzicht locaties

Facilitair, Logistiek & Techniek

Beschut 
productiegericht en 
kleinschalig werkklimaat

Beschut 
met open verbinding naar 
de maatschappij

Groepsdetachering 
met directe begeleiding 
(onbetaald werk)

Groepsdetachering 
met begeleiding op afstand 
(onbetaald werk)

Begeleid werk 
i.c.m. deels betaald werk, Job 
Coach op afstand

Volledige baan 
betaald werk, Job Coach 
op afstand
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Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Van Marwijk Kooystraat 1a, 1096 BR Amsterdam, Stadsdeel Zuid-Oost, Centrum,

Amstelveen, West, Openingstijden, 09.00 – 15.30 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding: begeleiders zijn 
voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Schoonmaken trams, metro’s

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
GVB

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

GVB
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
20

Globale omschrijving werkzaamheden
•  Gastheer/vrouw op de afdelingen

o.a. keuken bijhouden, tafels dekken, 
eten en drinken serveren, bewoners 
brengen/halen naar/van activiteiten

•  Transport
o.a. vervoer (afval, linnengoed, etens-
karren, INCO-materiaal), div. klusjes

•  Keuken/restaurant
o.a. afwas, licht schoonmaakwerk, 
broodjes maken, soep naar afdeling 
brengen en pannen weer ophalen

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam Stadsdeel Noord, Openingstijden 08.30-15.30 uur

Locatie 

Cordaan
verzorginshuis
De Die
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Berkenplein 300, 1112 CL Amsterdam, Stadsdeel Diemen, Openingstijden 08.30-15.30 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in 
de nabijheid daarvan, maar niet per se 
in dezelfde ruimte. Is zo nodig snel ter 
plekke.

Groepsgrootte
13

Globale omschrijving werkzaamheden
Ondersteuning Civiele Dienst: logistiek, 
kantine, schoonmaakwerk, buitenwerk, 
wasserij, horeca/cateringwerkzaam-
heden, gastvrouw/gastheer.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Berkenstede
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting 
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding  
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Inpakken van kerstpakketten en 
relatiegeschenken. Inpakken van 
verfrollers in blisters en omdozen. 

Verschillende sticker werkzaamheden. 
Ompakken van beveiligingsboxen. 
Monteren van lagers van verfrollers. 
Verwerken van post.
Monteren en demonteren van 
verschillende producten. 
In- en uitladen, sjouwen, stapelen en 
opruimen van goederen. 
Post sortering ism koeriers bedrijf.
Papier en onderdelen sorteren en uit 
elkaar halen. Bevestigingsmaterialen 
samenstellen en inpakken. 
Fietskaarten samenstellen en inpakken. 
Vliegengordijnen maken en inpakken.

Opdrachtgever werkzaamheden 
(bedrijf/ organisatie)
Roll Roy. Secu Products BV. Jeveka. 
Sun Arts Buiten en Schipperijen. 
Stegemann. Sellmore. Koeriersbedrijf

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

J. van Gentstraat 119H, 1171GK Badhoevedorp, Openingstijden 8.15-15.15 uur

Locatie 

West End
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek



Omschrijving doelgroep
•   Psychiatrische beperking
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek

Mate van beschutting
•  Beschut, productie gericht en 

kleinschalig werkklimaat

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in 
de nabijheid daarvan, maar niet per se 
in dezelfde ruimte. Is zo nodig snel ter 
plekke.

Groepsgrootte
Er werken dagelijks 6 tot 8 deelnemers 
in de keuken, bar en receptie van het 
centrum

Globale omschrijving werkzaamheden
In Centrum Meer en oever kun je 
meewerken in de dagelijkse facilitaire 
werkzaamheden van het centrum. 
•  Werken in de ontmoetingsruimte

achter de bar voor het verzorgen
van ko�  e en thee etc.

•  Werken in de keuken voor het
bereiden van lichte lunch of soep
voor de bezoekers van het centrum

•  Werken bij de balie: gasten ontvangen, 
telefoon aannemen en toezicht houden 
op de deur 

•  Schoonmaakwerkzaamheden in en om 
het centrum

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
020 - 667 73 00, vragen naar één van 
de participatiecoaches

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

President Allendelaan 719, 1068 VN  Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West,

Openingstijden Ma t/m Vrij 9.00-17.00 uur + zo-middag

Locatie 

Centrum
Meer en Oever
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam, Stadsdeel Nieuw West, Openingstijden 08.30-15.30 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders

hebben eens in de x tijd contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
21

Globale omschrijving werkzaamheden
•  Gastheer/vrouw op de afdelingen

o.a. keuken bijhouden, tafels dekken, 
eten en drinken serveren, bewoners 
brengen/halen naar/van activiteiten

•  Transport
o.a. vervoer (afval, linnengoed, etens-
karren, INCO-materiaal), div. klusjes

•  Keuken/restaurant
o.a. afwas, licht schoonmaakwerk, 
broodjes maken, soep naar afdeling 
brengen en pannen weer ophalen

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Verpleeghuis
Slotervaart
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Cruquiusweg 84, 1019 AJ Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 09.00-16.00 uur (fl ex)

Omschrijving doelgroep
• Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•   Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid daarvan, maar niet per se in de-
zelfde ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding: begeleiders zijn 
voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
25

Globale omschrijving werkzaamheden
Techniek: reparaties auto’s en boten
Transport over water met boten

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan/Brouwerij De Prael

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Locatie 

TransTech
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 43



Appendix 2: Overzicht locaties

Omschrijving doelgroep
•   Psychiatrische beperking
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek

Mate van beschutting
•  Beschut, productie gericht en 

kleinschalig werkklimaat

Wijze van begeleiding
•  Begeleiders zijn voortdurend in 

dezelfde ruimte en werken samen met 
de deelnemers

Groepsgrootte
Er werken dagelijks 6 tot 8 deelnemers 
in werkproject De Werkunit

Globale omschrijving werkzaamheden
Bij De Werkunit kun je productiewerk 
verrichten, maar ook diverse 
ondersteunende diensten buiten de deur 
(o.a. in de Tolhuistuin). 
Schoonmaakwerkzaamheden.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Tolhuistuin, Secu, Nissan en Sunarts.

Contactpersoon Cordaan
020 - 494 96 16, vragen naar één van de 
participatiecoaches

Wingerdweg 4, 1031 CA,  Amsterdam Stadsdeel Noord, Openingstijden Ma t/m Vrij  9.00-17.00 uur 

Locatie 

Centrum
Wingerdweg
De Werkunit
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.



Omschrijving doelgroep
• Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Schoonmaakwerkzaamheden, horeca, 
bediening.en conciërgetaken.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
De Diaconie

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Nieuwe Keizersgracht 1a, 1018 DR Amsterdam Stadsdeel Centrum. Openingstijden 09.00-16.00 uur

Locatie 

Van Limmikhof
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.
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Appendix 2: Overzicht locaties

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking

en bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking

met enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding Begeleiders 

zijn voortdurend aanwezig.

Groepsgrootte
6

Globale omschrijving werkzaamheden
Wastransport, gastvrouw/gastheer.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam, Stadsdeel Noord, Openingstijden 09.00-15.00 uur

Locatie 

Wastransport 
en receptie
Noord
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.



Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met 

probleemgedrag
•  Psychiatrische beperking 
•  Anders, namelijk: Deelnemers 

van allerlei verschillende niveaus. 
Deelnemers met een ZZP 7 tot 
zelfstandig begeleid wonen en alles 
wat er tussen zit. Maar ook deelnemers 
met een psychiatrische problematiek.

•  Evt. contra indicatie: Deelnemers met 
extreem probleemgedrag.

Mate van beschutting 
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding  
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Maken van tuinmeubelen, vogelhuisjes 
tafels, plantenbakken, krukjes, kasten.
Licht industrieel werk.

Opdrachtgever werkzaamheden 
(bedrijf/ organisatie)
We werken eigenlijk altijd in opdracht. 
Veel binnen Cordaan, maar ook 
particulieren en zo nu en dan voor 
bedrijven.

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Papaverweg 37c, 1032 KE Amsterdam, Stadsdeel Noord, Openingstijden Ma. t/m vr. 09.00 – 16.00 uur

Locatie 

Houtwerkplaats
Werkgebied

Facilitair, Logistiek en Techniek

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.
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Appendix 2: Overzicht locaties

Groen, Dierverzorging & Milieu

Beschut 
productiegericht en 
kleinschalig werkklimaat

Beschut 
met open verbinding naar 
de maatschappij

Groepsdetachering 
met directe begeleiding 
(onbetaald werk)

Groepsdetachering 
met begeleiding op afstand 
(onbetaald werk)

Begeleid werk 
i.c.m. deels betaald werk, Job 
Coach op afstand

Volledige baan 
betaald werk, Job Coach 
op afstand

Boerderij Klarenbeek
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Pagina 50
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Pagina 58

Landlust Kwekerij
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Pagina 60

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE LOONWAARDE



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding Begeleiders 
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
30

Globale omschrijving werkzaamheden
Kwekerijwerkzaamheden, 
groenonderhoud

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel West, Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Ouderkerkerdijk 225, 1096 CR Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 08.15-16.00 uur

Locatie 

Boerderij
Klarenbeek
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 49



Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding Begeleiders 
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
8

Globale omschrijving werkzaamheden
Ondersteunende werkzaamheden in 
rustiger tempo met lee� ijdsgenoten, bij 
alle onderdelen van Klarenbeek.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Ouderkerkerdijk 225, 1096 CR Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 08.15-16.00 uur

Locatie 

Klarenbeek
Senioren
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding Begeleiders 
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
3

Globale omschrijving werkzaamheden
Aanvullen voorraad, verkoop, opruimen.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
de buurt

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Ouderkerkerdijk 225, 1096 CR Amsterdam, Stadsdeel Oost, Openingstijden 08.15-16.00 uur

Locatie 

Klarenbeek
Winkel
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 51



Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Wachterliedplantsoen 2, 1055 SB Amsterdam, Stadsdeel Bos & Lommer, Openingstijden 09.00-17.00 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
• Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
20

Globale omschrijving werkzaamheden
Allerhande dierverzorgings-
werkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel West

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Kinderboerderij
Nieuw Bos & Lommer

Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam, Stadsdeel Noord, Openingstijden 09.00-15.00 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking

en bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking

met enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
25

Globale omschrijving werkzaamheden
Diverse tuinwerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel Noord,
Duwo (woningbouwvereniging)
SPIN

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Locatie 

Groengroep
Noord - Tuin
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 53



Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam, Stadsdeel Noord, Openingstijden 09.00-15.00 uur

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking

en bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking

met enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben 3x per uur contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Opruimen zwerfvuil in Tuindorp 
Oostzaan en het Hogeland.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel Noord,
Duwo (woningbouwvereniging)

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Groengroep
Noord - Milieu
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Psychiatrische beperking
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Onderhoud Westerpark, 
park/plantsoenonderhoud

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Stadsdeel West, Amsta

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Diverse locaties Amsterdam Stadsdeel West, Openingstijden 08.30 – 12.00, 13.00-16.30 uur

Locatie 

Groene Vingers
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding begeleiders zijn 
voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
20

Globale omschrijving werkzaamheden
Allerhande dierverzorgingswerk-
zaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Tegenhoudersstraat 92, 1033 PK Amsterdam, Stadsdeel Noord, Openingstijden 09.00-17.00 uur (fl ex)

Locatie 

Kinderboerderij
Dierendok
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking

en bijkomende problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
5

Globale omschrijving werkzaamheden
Tuin- en parkonderhoud

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan
Particulieren

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Locatie 

Buitenploeg
Noord
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu

Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam (uitvalsbasis), Stadsdeel Noord, Openingstijden 09.00-15.00 uur
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Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in 
de nabijheid daarvan, maar niet per se 
in dezelfde ruimte. Is zo nodig snel ter 
plekke.

Groepsgrootte
15

Globale omschrijving werkzaamheden
Plantsoen onderhoud, waarbij aansluiting 
wordt gezocht en toeleidend naar 
betaalde arbeid.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Pantar Groen, Diemen Sniep, 
Brede school De Kersenboom

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Stammerdijk 25, 1112 AA Amsterdam, Stadsdeel Diemen/Zuid-Oost, Openingstijden 08.00-15.30 uur

Locatie 

Cordaan/Pantar
Plantsoenonderhoud

Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Intensieve begeleiding begeleiders zijn 
voortdurend in de nabijheid

•  Zeer intensieve begeleiding: hoge 
begeleidingsintensiteit, hoog 
gespecialiseerde begeleiders.

Groepsgrootte
25

Globale omschrijving werkzaamheden
Kwekerij Werkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan, particulieren.

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Stammerdijk 25, 1112 AA Amsterdam, Stadsdeel Diemen/Zuid-Oost, Openingstijden 08.00-15.30 uur

Locatie 

Landlust
Kwekerij
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu
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Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben 3x per uur contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

•  Zeer intensieve begeleiding: hoge 
begeleidingsintensiteit, hoog 
gespecialiseerde begeleiders.

Groepsgrootte
10

Globale omschrijving werkzaamheden
Bosonderhoud, bosmaaien, ruig gras 
maaien, verwijderen zwerfvuil, snoeien 
van bomen

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Staats Bosbeheer

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Stammerdijk 25, 1112 AA Amsterdam, Stadsdeel Diemen/Zuid-Oost, Openingstijden 08.00-15.30 uur

Locatie 

Landlust
Bosbeheer
Werkgebied

Groen, Dierverzorging en Milieu



Retail & Detailhandel

Beschut 
productiegericht en 
kleinschalig werkklimaat

Beschut 
met open verbinding naar 
de maatschappij

Groepsdetachering 
met directe begeleiding 
(onbetaald werk)

Groepsdetachering 
met begeleiding op afstand 
(onbetaald werk)

Begeleid werk 
i.c.m. deels betaald werk, Job 
Coach op afstand

Volledige baan 
betaald werk, Job Coach 
op afstand

Ikea
Pagina 62

Zelfbedieningsgroothandel 
Kwekerij - Magazijn
Pagina 63

Zelfbedieningsgroothandel 
Kwekerij - Winkel
Pagina 64

Makro
Pagina 65

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE LOONWAARDE
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders

hebben eens in de x tijd contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
13

Globale omschrijving werkzaamheden
Ondersteunende werkzaamheden 
winkel, magazijn, buitenterrein

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Ikea

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Hullenbergweg 2, 1101 BL Amsterdam, Stadsdeel Zuid-Oost, Openingstijden 07.30-17.00 uur (fl ex)

Locatie 

Ikea
Werkgebied

Retail & Detailhandel



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Met enige begeleiding Begeleiders 
hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
20

Globale omschrijving werkzaamheden
Buitenterrein, magazijnwerkzaamheden, 
bijrijder op vrachtwagen, he� ruck

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Kweker

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Jan van Galenstraat 4, 1051 KM, Stadsdeel  West, Openingstijden 08.30-15.30

Locatie 

Zel� edieningsgroothandel

Kweker-Magazijn
Werkgebied

Retail & Detailhandel
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Met enige begeleiding Begeleiders 
hebben eens in de x tijd contact met 
de deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
20

Globale omschrijving werkzaamheden
Winkel, buitenterrein, embalageafdeling.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Kweker

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Jan van Galenstraat 4, 1051 KM, Stadsdeel  West, Openingstijden 08.30-15.30

Locatie 

Zel� edieningsgroothandel

Kweker-Winkel
Werkgebied

Retail & Detailhandel



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Met enige begeleiding Begeleiders 

hebben eens in de x tijd contact met de 
deelnemer, en verder zo nodig

•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 
bevindt zich in dezelfde locatie of in de 
nabijheid, maar niet per se in dezelfde 
ruimte. Is zo nodig snel ter plekke.

Groepsgrootte
12

Globale omschrijving werkzaamheden
Magazijnwerk, inpakwerk, 
horecawerkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Makro

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

De Flinesstraat 9, 1115 RJ, Amsterdam Stadsdeel Duivendrecht, Openingstijden 08.30-15.30 uur

Locatie 

Makro
Werkgebied

Retail & Detailhandel
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Appendix 2: Overzicht locaties

Kunst & Creatief werk

Beschut 
productiegericht en 
kleinschalig werkklimaat

Beschut 
met open verbinding naar 
de maatschappij

Groepsdetachering 
met directe begeleiding 
(onbetaald werk)

Groepsdetachering 
met begeleiding op afstand 
(onbetaald werk)

Begeleid werk 
i.c.m. deels betaald werk, Job 
Coach op afstand

Volledige baan 
betaald werk, Job Coach 
op afstand

Kunstwerkplaats
Keramiek
Pagina 67

Kunstwerkplaats
Theater LeBelle
Pagina 68

Kunstwerkplaats Atelier
Pagina 69

De Draad Noord
Pagina 70

De Draad West
Pagina 71

Kijkduin Media
Pagina 72

Landlust Atelier
Pagina 73
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Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag
•  Psychiatrische beperking 
•  Anders, namelijk: Binnen de Kunst-

werkplaats is er een mix van diverse 
clienten werkzaam. A�  niteit met de 
producten die wij maken en a�  niteit 
met kunst is wat onze clienten 
gemeenschappelijk hebben.

•  Evt. contra indicatie: zeer ernstig 
probleemgedrag waarbij een onveilige 
situatie ontstaat voor de omgeving (bij. 
Ernstige agressie).

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Het maken van beelden, servies, 
keramiek

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/ organisatie)
Diverse opdrachtgevers particulieren, 
bedrijven. Deze kunnen zowel 
producten afnemen in onze winkel en 
kunstuitleen maar ook het volgen van 
een workshop behoort bij ons tot de 
mogelijkheden.

Contactpersoon Cordaan
J. Arts: 06-50745049
jarts@cordaan.nl

Lutmastraat 181-183, Stadsdeel Zuid. Ma. t/m vr. van 09.00 – 17.00 uur (clienten werken van 10.00 -16.00)

Locatie 

Kunstwerkplaats
Keramiek
Werkgebied

Kunst & Creatief werk
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Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag
•  Psychiatrische beperking 
•  Anders, namelijk: Binnen de Kunst-

werkplaats is er een mix van diverse 
clienten werkzaam. A�  niteit met de 
producten die wij maken en a�  niteit 
met kunst is wat onze clienten 
gemeenschappelijk hebben.

•  Evt. contra indicatie: zeer ernstig 
probleemgedrag waarbij een onveilige 
situatie ontstaat voor de omgeving (bij. 
Ernstige agressie).

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Acteren met les in mime, dans, 
improvisatie, drama en stemvorming

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/ organisatie)
Diverse opdrachtgevers particulieren, 
bedrijven. Deze kunnen zowel 
producten afnemen in onze winkel en 
kunstuitleen maar ook het volgen van 
een workshop behoort bij ons tot de 
mogelijkheden.

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Lutmastraat 181-183, Stadsdeel Zuid. Ma. t/m vr. van 09.00-17.00 uur (clienten werken van 10.00-16.00)

Locatie 

Kunstwerkplaats
Theater LeBelle
Werkgebied

Kunst & Creatief werk



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek
•  Verstandelijke beperking met

probleemgedrag
•  Psychiatrische beperking 
•  Anders, namelijk: Binnen de Kunst-

werkplaats is er een mix van diverse 
clienten werkzaam. A�  niteit met de 
producten die wij maken en a�  niteit 
met kunst is wat onze clienten 
gemeenschappelijk hebben.

•  Evt. contra indicatie: zeer ernstig 
probleemgedrag waarbij een onveilige 
situatie ontstaat voor de omgeving (bijv. 
ernstige agressie).

Mate van beschutting
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Maken van schilderijen, beelden en 
kaarten met behulp van klei, pastelkrijt, 
potlood, steen, hout en verf.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/ organisatie)
Diverse opdrachtgevers particulieren, 
bedrijven. Deze kunnen zowel 
producten afnemen in onze winkel en 
kunstuitleen maar ook het volgen van 
een workshop behoort bij ons tot de 
mogelijkheden.

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Lutmastraat 181-183, Stadsdeel Zuid. Ma. t/m vr. van 09.00 – 17.00 uur (clienten werken van 10.00 -16.00)

Locatie 

Kunstwerkplaats
Atelier
Werkgebied

Kunst & Creatief werk

Het Leerwerkbedrijf vertrouwen werkt! 69



Appendix 2: Overzicht locaties

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en 

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met 

enkelvoudige problematiek
•  Psychiatrische beperking 
•  Anders, namelijk: Deelnemers 

van allerlei verschillende niveaus. 
Deelnemers met een ZZP 7 tot 
zelfstandig begeleid wonen en alles 
wat er tussen zit. Maar ook deelnemers 
met een psychiatrische problematiek.

•  Evt. contra indicatie: Deelnemers met 
extreem probleemgedrag.

Mate van beschutting 
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding  
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Circa 9 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden 
Het maken van sto� en, sjaals, kussens, 
kinderspeelgoed en sierraden. Werken 
met textiel. Verven van sto� en.

Opdrachtgever werkzaamheden 
(bedrijf/ organisatie)We werken niet 
heel veel in opdracht. Soms worden we 
benaderd door bedrijfjes of individuen 
met een specifi eke vraag. 
Verder verkopen we onze spullen op 
markten en open dagen. 
Publiek kan dagelijks binnenstappen voor 
het kopen van een mooi product.

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Ged. Hamerkanaal 23 - 27, 1021 KL Amsterdam, Stadsdeel, Noord Openingstijden Ma. t/m vr. 09.00 – 16.00 uur

Locatie 

De Draad Noord
Werkgebied

Kunst & Creatief werk



Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Omschrijving doelgroep
•   Lichte verstandelijke beperking 
•   Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
• Matig verstandelijke beperking
•   Psychiatrische beperking

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Intensieve begeleiding: begeleiders 

zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
12

Globale omschrijving werkzaamheden
Het maken van schilderijen en kaarten, 
sto� en, schorten, kinderspeelgoed, e.d.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Gerrie Knetemannlaan 272/292, Amsterdam

Locatie 

De Draad West
Werkgebied

Kunst & Creatief werk
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Appendix 2: Overzicht locaties

Omschrijving doelgroep
•   Lichte verstandelijke beperking 

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met de 

maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is op afroep beschikbaar, 

bevindt zich in dezelfde locatie of in 
de nabijheid daarvan, maar niet per se 
in dezelfde ruimte. Is zo nodig snel ter 
plekke.

•  Intensieve begeleiding: begeleiders 
zijn voortdurend in de nabijheid

Groepsgrootte
Bij Kijkduin Media werken 2 groepen van 
gemiddeld 8 deelnemers.

Globale omschrijving werkzaamheden
Kijkduin Media verzorgt binnen en buiten 
Cordaan kopieerwerk, vouw- en inbind-
klussen, administratief werk en cursussen 
voor deelnemers. Daarnaast maken zij 
fi lmpjes en foto’s voor o.a. het cliënten-
blad Corso. En zij doen andere foto- en 
fi lmopdrachten voor diverse opdracht-
gevers. Voor wie niet wil en kan fi lmen 
is er eenvoudiger computerwerk zoals 
foto’s en dia’s scannen.

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Cordaan

Contactpersoon Cordaan
020 - 420 77 44, vragen naar één van 
de participatiecoaches

Locatie 

Kijkduin Media
Werkgebied

Kunst & Creatief werk

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.

Kijkduinstraat 17, 1055 XP Amsterdam, Stadsdeel West, Openingstijden Ma t/m Do 9.00-17.00 uur



Omschrijving doelgroep
•  Lichte verstandelijke beperking 
•  Lichte verstandelijke beperking en

bijkomende problematiek
•  Matig verstandelijk beperking met

enkelvoudige problematiek

Mate van beschutting
•  Geïntegreerd In open contact met 

de maatschappij (bedrijf, buurt)
•  Beschut Met regulering van contacten 

en ervaringen

Wijze van begeleiding
•  Begeleiding is voortdurend in dezelfde 

ruimte.

Groepsgrootte
10

Globale omschrijving werkzaamheden
Maken en decoreren van verpakkings-
materialen

Opdrachtgever werkzaamheden
(bedrijf/organisatie)
Rijkswaterstaat en Cordaan

Contactpersoon Cordaan
I. Gemser: 06-27744674
igemser@cordaan.nl

Stammerdijk 25, 1112 AA Amsterdam, Stadsdeel Diemen/Zuid-Oost, Openingstijden 08.00-15.30 uur

Locatie 

Landlust
Atelier
Werkgebied

Kunst & Creatief werk

Het leerwerkbedrijf werkt samen met partnerorganisaties en bedrijven uit Amsterdam en omgeving en is een initiatief van Cordaan.
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Naast de vele leerwerkplekken binnen de 
Cordaan locaties, werken we ook voor 
de volgende bedrijven, instellingen of 
gemeentelijke diensten:

Individueel Begeleid Werk

HVA Wibautstraat

Frans Otten Stadion

Broodje van het Land

Conscioushotel

Gezondheidscentrum IJburg

Artis

Van Gogh magazijn

Student vooruit

KDV Smallsteps Ninos

Kennedy van der Laan

KDV Dromelot

Concertgebouw Restaurant

Politieacademie

Stadsdeel zuid

De Drie Hoven

KDV de Schuit

De Meervaart

Instituut de Leeuw

ROC west

ROC

Havengebouw

Bakkerij Kaandorp

Dekamarkt

Gezondheidscentrum Banne

Broodje Koeman

Restaurant Havengebouw

Linnenkamer de Werf

Restaurant het Anker

KDV Ayla

Catering Vasumweg

Karwei

Jeugdland

Ajax

Stadsdeel Oost

Café Graaf Leopold

Melkveehouder Worners

Groepsdetacheringen 

Verpleeghuis Slotervaart

De Die

Berkenstede

De Kweker

Makro

Ikea

AICS

Cormet

Sodexo

Mediacafé Westergasfabriek

Van Limmikhof

Theater de Omval

Pantar

GVB Metro

GVB Tram

Stadsdeel de Baarsjes

Stadsdeel Westerpark

Stadsdeel Noord

Stadsdeel Oost

De Werf
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Deze brochure en de uitwerking in leerlijnen is mede tot stand gekomen door:


