
Ambachtsplein

“Handen uit 
de mouwen”
“Handen uit 
de mouwen”

www.ambachtspleinnijmegen.nl

Leerling/gezelLeermeester

voor jongeren die een vak willen leren
voor ZZP‐ers en bedrijven
met méér dan hart voor de zaak

Ambachtelijk werk, vakwerk
Altijd en overal zijn vakbekwame, ambachtelijk 
geschoolde mensen nodig. De populariteit van 
het ambacht neemt weer toe. ‘Iets met je 
handen doen’ is geen negatieve keuze meer, 
maar biedt een waardevol perspectief op 
werk..

Het Ambachtsplein wil het oude leermeester/gezel 
systeem in ere herstellen. Maar dan wel op een nieuwe en 
eigentijdse manier. Jongeren een vak leren, dat is waar 
het Ambachtsplein voor staat. Bij het Ambachtsplein 
nemen zelfstandig ondernemers als ‘leermeester’ een of 
meer ‘gezellen’ onder hun hoede. Zij brengen hen de 
praktische kanten van hun ambacht bij. En dat niet alleen. 
Zij dragen ook hun passie, hun liefde en bevlogenheid voor 
het vak over. Daardoor kan de gezel met enthousiasme en 
vertrouwen in zijn vaardigheden de volgende stap zetten 
in zijn of haar loopbaan!

Aanpakken met passie!

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

De werkwijze van het Ambachtsplein is uitgebreid beschreven in een handboek. Gemeenten, organisaties of 
initiatiefnemers die zelf aan de slag willen met een lokaal Ambachtsplein, kunnen dit handboek bestellen via de 
website: www.ambachtspleinnijmegen.nl Het Ambachtsplein heeft een netwerk van ambassadeurs. Dit zijn 
bedrijven en personen die het Ambachtsplein een warm hart toedragen en die het initiatief financieel of 
materieel willen ondersteunen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur. 

Het Ambachtsplein is mogelijk gemaakt met een subsidie van het UWV in het kader van de experimentenregeling 
WAJONG. Deze regeling is bedoeld om de participatie van jongeren met beperkingen te vergroten. Partners in 
het project zijn UWV Werkbedrijf Nijmegen, Jobstap, REA College Nederland, Masc ICT, Hoofdbedrijfschap 
Ambachten, ROC Nijmegen, Gemeente Nijmegen. 

Het Ambachtsplein is een van de werkcorporaties van de gemeente Nijmegen.. 

Stichting Ambachtsplein
Griftdijk zuid 133
6663 BE Nijmegen/Lent
KvK 09.155.201
Triodos: 19 84 61 224
info@ambachtspleinnijmegen.nl
Aanmelden en jobcoach: 06 51 831 796
Coördinatie: 06 12 473 255 

www.ambachtspleinnijmegen.nl

Ambachtsplein

“Het Ambachtsplein leert jongeren een 
vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de 
patronen te doorbreken die hen 
belemmeren om op eigen kracht aan een 
baan te komen. Een belangrijke 
meerwaarde van deze benadering is dat 
de leerlingen hun gedragspatroon 
veranderen uit eigen motivatie en niet 
omdat iemand zegt dat het moet. Als je 
voelt wat je wilt, kun je op grond daarvan 
keuzes maken en de consequenties 
aanvaarden .”

Ton, Jobcoach

  VRIEND VAN HET  
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Ambachtsplein.com 
Het	  Ambachtsplein	  is	  een	  moderne	  versie	  van	  het	  leermeester-‐gezel	  

systeem.	  Jongeren	  die	  zich	  niet	  thuis	  voelen	  in	  het	  reguliere	  onderwijs	  of	  

er	  niet	  in	  slagen	  een	  startkwalificatie	  te	  halen,	  komen	  ‘in	  de	  leer’	  in	  een	  

klein	  ambachtelijk	  bedrijf.	  Daar	  leren	  zij	  een	  vak	  onder	  de	  directe	  leiding	  

van	  een	  leermeester.	  Persoonlijke	  aandacht,	  begeleiding	  op	  de	  werkplek	  

en	  ontwikkeling	  van	  zelfregie	  vormen	  de	  basis	  voor	  een	  duurzaam	  

arbeidsperspectief.	  

Meerwaarde 	  
De	  werkloosheid	  onder	  jongeren	  en	  de	  uitval	  uit	  het	  reguliere	  onderwijs	  is	  een	  groot	  maatschappelijk	  
probleem.	  Tegelijk	  dreigt	  een	  toenemend	  tekort	  aan	  goed	  geschoold	  personeel.	  Het	  Ambachtsplein	  biedt	  
jongeren	  die	  thuis	  zitten	  de	  mogelijkheid	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  te	  steken.	  Een	  aanpak	  die	  ‘ambachtelijk	  
hout’	  snijdt,	  omdat	  het	  Ambachtsplein:	  
• Investeert	  in	  jongeren	  en	  in	  hun	  ontwikkeling	  als	  vakman,	  medewerker	  en	  mens;	  
• Gemotiveerde	  medewerkers	  aflevert	  die	  op	  eigen	  benen	  kunnen	  staan;	  	  
• Medewerkers	  aflevert	  uit	  de	  bedrijfspraktijk	  die	  direct	  kunt	  worden	  ingezet	  in	  de	  bedrijfspraktijk,	  wellicht	  

binnen	  uw	  bedrijf	  

Exposure 	  
Het	  Ambachtsplein	  staat	  voor	  betrouwbaar	  ondernemen,	  ambachtelijk	  

vakmanschap,	  leermeester/gezel	  en	  kwaliteit.	  Bedrijven	  &	  leermeesters	  

profileren	  zich	  op	  de	  website	  als	  maatschappelijk	  ondernemers.	  Zij	  

bieden	  hun	  producten	  te	  koop	  aan	  in	  Webshop	  Ambachtsplein.	  Via	  

actieve	  marketing	  vestigen	  wij	  voortdurend	  de	  aandacht	  van	  de	  

consument	  op	  onze	  missie:	  “bedrijven	  nemen	  hun	  maatschappelijke	  

verantwoordelijkheid	  en	  geven	  ‘kansloze’	  jongeren	  wél	  een	  perspectief.	  	  

Vriend van het Ambachtsplein 	  
Als	  netwerk	  van	  kleine	  bedrijven	  die	  leerling/gezellen	  in	  de	  praktijk	  opleiden	  zijn	  wij	  afhankelijk	  van	  het	  

bedrijfsleven.	  Daarom	  nodigen	  wij	  bedrijven	  die	  onze	  aanspreekt	  uit,	  om	  Vriend	  te	  worden.	  Wij	  bieden:	  

• Uw	  bedrijfslogo	  op	  de	  regionale	  startpagina	  van	  het	  Ambachtsplein;	  

• Het	  certificaat	  ‘Vriend	  van	  het	  Ambachtsplein’;	  	  

• Een	  actieve	  verbinding	  met	  uitstromende	  gezellen	  met	  het	  certificaat	  van	  het	  Ambachtsplein;	  

• Een	  pagina	  op	  onze	  website,	  waarom	  de	  Vriend	  zijn	  sociale	  profiel	  beschrijft,	  met	  name	  hoe	  het	  bedrijf	  

kansen	  biedt	  aan	  jongeren	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt;	  

• 50%	  korting	  op	  trainingen	  en	  workshops	  voor	  bedrijfsmentoren	  die	  wij	  verzorgen.	  

Altijd een vakman in de buurt 

Ambachtsplein

Informatie	  
Stichting	  Ambachtsplein	  

Griftdijk	  zuid	  133	  

6663	  BE	  Nijmegen/Lent	  

info@ambachtspleinnijmegen.nl	  

www.ambachtsplein.com	  

NL56 TRIO 0198 4612 24	  
	  

Kengetallen 
65	  leermeesters	  in	  

60	  kleine	  bedrijven	  en	  ZZP-‐ers	  	  

20	  leerling/gezellen	  in	  de	  leer	  

1	  jaar	  duurt	  een	  leerperiode	  

20	  aanvullende	  trainingsmiddagen	  

50%	  uitstroom	  reguliere	  baan	  

15%	  uitstroom	  reguliere	  opleiding	  
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€ 2.500 per jaar	  
Bedrijven	  die	  Vriend	  van	  het	  Ambachtsplein	  zijn,	  dragen	  met	  €	  2.500	  per	  

jaar	  bij	  aan:	  

• Van	  de	  straat	  houden	  van	  een	  jongere	  en	  hem/haar	  de	  weg	  

wijzen	  naar	  de	  arbeidsmarkt;	  

• Training	  van	  een	  gezel	  in	  vakmanschap,	  werknemerschap	  en	  

zelfstandigheid;	  

• Begeleiding	  van	  een	  gezel	  op	  de	  werkvloer;	  

• Voorkomen	  van	  een	  dreigend	  tekort	  aan	  gemotiveerd	  en	  

vakbekwaam	  personeel.	  

€ 1 per steentje 
Vrienden	  van	  het	  Ambachtsplein	  kunnen	  voor	  €	  1	  een	  steentje	  bijdragen	  

aan	  een	  mozaïek	  straatmeubel.	  Je	  kunt	  zoveel	  steentjes	  kopen	  als	  je	  wilt.	  

Maar	  ook	  een	  compleet	  meubelstuk,	  bijvoorbeeld	  een	  sofa	  met	  je	  eigen	  

bedrijfslogo,	  is	  mogelijk	  (houd	  dan	  wel	  rekening	  met	  zo’n	  15.000	  

steentjes!).	  Dit	  ambachtelijk	  meubilair	  in	  mozaïek	  komt	  in	  parken,	  

wijken,	  gebouwen	  of	  op	  pleinen	  (samenwerking	  met	  Social	  Sofa).	  	  

Actieve communicatie	  
Het	  Ambachtsplein	  timmert	  ambitieus	  aan	  de	  weg	  vanuit	  sociale	  

betrokkenheid	  en	  vanuit	  het	  gevoel	  dat	  er	  iets	  moet	  gebeuren	  aan	  het	  

groeiende	  aantal	  jongeren	  dat	  aan	  de	  zijlijn	  staat.	  Wij	  werken	  aan	  een	  

breed	  draagvlak	  bij	  de	  bewuste	  consument	  voor	  wie	  duurzaamheid,	  

maatwerk	  en	  ‘het	  ambachtelijke’	  een	  nieuwe	  waarde	  krijgt.	  

Daarvoor	  zetten	  wij	  actief	  verschillende	  communicatie	  kanalen	  in:	  

• De	  portal	  Ambachtsplein.com;	  

• Sociale	  media	  zoals	  Facebook	  en	  Linked	  in;	  

• Creatieve	  verbindingen	  met	  de	  pers;	  

• Multimedia-‐	  en	  perspresentaties	  van	  nieuwe	  vrienden;	  

• Netwerkbijeenkomsten,	  presentaties	  op	  markten	  en	  beurzen;	  

• CO2	  neutrale	  bezorging	  van	  uw	  poststukken	  met	  uw	  eigen	  logo	  

als	  postzegel	  (goedkoper,	  milieuvriendelijker	  en	  uitgevoerd	  

door	  leerling/gezellen	  in	  de	  logistieke	  sector).	  

	  

 

Bereik 
8	  gemeenten	  in	  de	  regio	  Nijmegen	  

100	  locaties	  van	  leermeesters	  

1000	  unieke	  bezoekers	  per	  dag	  

6000	  bezoekers	  op	  evenementen	  	  
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Wie zijn je vrienden?	  
De	  leermeesters	  van	  het	  Ambachtsplein,	  

Bedankt	  voor	  je	  vriendschap!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
5	  Ambachtsplein

	  

	  

	  

	  

	  

Startpagina	  voor	  consumenten:	  “Vindt	  een	  vakman	  in	  de	  buurt”	  

Entree	  Portal:	  webpagina	  voor	  de	  sleuteldoelgroepen	  
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Altijd een vakman in de buurt 

Een vakman bij jou in de buurt 

Ambachtsplein

Web shop Ambachtsplein 

Leerling/gezel 

 

Leermeester 

Een vak leren  
en liever niet naar school? 

Ambachtelijk vakman/–vrouw 
en sociaal betrokken? 

Over het Ambachtsplein      Contact     Nieuws   

Hier verschijnt 
regelmatig uw 
bedrijfslogo  
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Contact	  
Stichting	  Ambachtsplein	  
Griftdijk	  Zuid	  133	  	  
6663	  BE	  Lent	  
T.	  06-‐26374347	  
E.	  info@ambachtspleinnijmegen.nl	  
URL.	  www.ambachtspleinnijmegen.nl	  
	  
KvK:	  51941783	  
IBAN:	  NL56	  TRIO	  0198	  4612	  24	  
	  

Vervolg	  consumentenpagina:	  Bedrijfsprofiel	  met	  offertemodule	  
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