
Anja Beerepoot (41):
‘AMBACHTSACADEMIE IS WERKEN MET JE HANDEN EN LEREN TEGELIJK’

September is de Maand van Leren en Werken. Een mogelijkheid om leren en werken te combineren is de Ambachtsaca‐
demie. Werkzoekenden 40+’ers kunnen zich het hele jaar door laten omscholen naar een ambacht dat het best bij ze
past.

Als kind werd Anja Beerepoot (41) al blij van mooie stoffen. Ze volgde de hbo-opleiding Textiel & Management. ‘Ik kwam terecht
in administratieve functies, maar was niet gelukkig.’ Toen ze begin dit jaar ontslagen werd, wist ze een ding zeker: ze wilde met
haar handen werken. ‘Ik had al een cursus meubelmaken gevolgd. Fantastisch om van niets iets te maken! Dat vertelde ik aan
mijn adviseur werk van UWV. Ik vroeg naar mogelijkheden voor omscholing en zij wees mij op de Ambachtsacademie.’

Leren met behoud van WW
‘In 1,5 jaar tijd werk je voltijds in het bedrijf van een leermeester, zonder sollicitatieplicht, maar met behoud van uitkering. Dat
was wat ik zocht!’ Anja meldde zich aan. ‘Mijn motivatie barstte van de voorbeelden waaruit mijn liefde voor textiel bleek. Een
week later kreeg ik bericht terug: ik was geselecteerd voor de opleiding tot meubelstoffeerder. Nu ben ik samen met de Am‐
bachtsacademie op zoek naar een passende plek om het vak te leren. Als ik klaar ben, begin ik mijn stoffeerderij.’

Samenwerking Ambachtsacademie en UWV

INSPIRATIE EN TIPS VOOR WERK ZOEKEN EN VINDEN

http://www.werkbladmagazine.nl/


‘Het klinkt romantisch: ambachtelijk werk doen en zelfstandig ondernemer zijn. Wij vertellen mensen precies wat ze kunnen ver‐
wachten.’ Clemens Mussies is opleidingscoördinator bij de Ambachtsacademie. Sinds de oprichting begin 2018 werkt de acade‐
mie samen met UWV. ‘UWV kent de kandidaten, wij weten wat het ambacht nodig heeft en hoe je vakmensen opleidt.’

Een vak leren als ondernemer
‘Doordat wij mensen al werkend het vak leren krijgen ze het goed in de vingers. Je draait dus mee in het bedrijf van een lokale
ondernemer.’ Belangrijk is dat mensen zich vooraf goed oriënteren. ‘Wil je als lijstenmaker aan de slag? Loop eerst een paar da‐
gen mee. Hoe ziet zo’n werkplek eruit? Welke mensen werken er?’ Naast het leren van een vak, is er ook aandacht voor onder‐
nemersvaardigheden. ‘Bijna iedereen gaat als zelfstandige aan de slag. Dan moet je weten wat dit betekent. Wij geven zo veel
mogelijk informatie en wijzen mensen bijvoorbeeld op de startperiode van UWV.’

Op de foto is Anja aan het werk in IK’s meubelstoffeerderij in Alkmaar.

1. OPLEIDING TOT AMBACHTSMAN OF -VROUW

Bent u 40 jaar of ouder, heeft u een WW-uitkering of
bijstandsuitkering en interesse in een ambacht? Dan kunt u bij de
Ambachtsacademie een opleiding volgen. Een leermeester leidt u
op tot een vakbekwaam ambachtsman of -vrouw.

2. EVENEMENTEN TIJDENS MAAND VAN LEREN EN
WERKEN

September is de Maand van Leren en Werken. De
Leerwerkloketten in Nederland brengen leren en werken dicht bij
elkaar met allerlei extra activiteiten. Lees er meer over op werk.nl.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de website van Leren
en Werken.

3. ONTWIKKELADVIES VOOR WERKENDEN

U bent 45+’er en heeft een baan. Toch wilt u zich blijven
ontwikkelen. Hoe blijft werk leuk? De overheid geeft gratis
persoonlijk ontwikkeladvies. Op de website Hoe werkt Nederland
vindt u meer informatie.

4. OPLEIDING VOLGEN TIJDENS WW-UITKERING?

Als u wilt doorleren naast uw WW-uitkering is dit mogelijk. Wat
hierbij de voorwaarden zijn vindt u op uwv.nl.

5. WAT IS EEN LEERWERKLOKET?

Iedereen kan terecht bij een Leerwerkloket met vragen over
loopbaan of scholing. Het Leerwerkloket is een samenwerking van
onderwijs, ondernemers en overheid (UWV, gemeenten). Kijk hier
voor het Leerwerkloket in uw buurt.

https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/ik-wil-eigen-bedrijf-starten/detail/mogelijkheden-om-bedrijf-te-starten-vanuit-ww/ik-begin-mijn-bedrijf-met-startperiode
https://www.ambachtnederland.nl/ambachtsacademie
https://www.werk.nl/werkzoekenden/over-werk-nl/evenementen/september-maand-van-leren-en-werken.aspx
http://www.lerenenwerken.nl/evenementen
http://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-uitkering/detail/opleiding-volgen-tijdens-mijn-ww-uitkering
https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

