Algemene workshops
PC gebruik
Post en financieel beheer
Social Media

Basis handelingen Word en Excell
Uitleg post archivering, huishoudboekje
Do en don’t met facebook twitter etc

1 tot 2 dagdelen
1 tot 2 dagdelen
1 tot 2 dagdelen

Trainingen
Mis en place
werkzaamheden

Horeca

Brasserie

Horeca

Sociale Hygiëne

Horeca

Onderhoud/gebruik
bosmaaier

Groen

Onderhoud/gebruik
machines en gereedschap

Groen,
werkplaats

Basis VCA

Groen,
werkplaats

Schilderen

Werkplaats

Praktisch timmerwerk

Werkplaats

Basis training algemene
schoonmaak

Facilitair

De voorbereidende werkzaamheden in de keuken worden mis en place genoemd. Hieronder verstaan we
bijvoorbeeld het klaarzetten van ingrediënten en garnituren en het schoonmaken en snijden van groente. Maar
ook het voorbereiden van soepen en salades.
Doel van de training is de deelnemers wegwijs te maken in de basis werkzaamheden die gebruikelijk zijn bij
een brasserie of koffie/thee huis. Na afloop van de training kan de deelnemer onder leiding van meedraaien in
de horecavoorziening.
Bedrijven die alcoholhoudende drank schenken en/of verkopen dienen te beschikken over een Drank- en
Horecavergunning. Volgens de wet moet er altijd iemand aanwezig zijn die aan de eisen van Sociale Hygiëne
voldoet. De training is voor iedereen die werkt of gaat werken in bijvoorbeeld de commerciële horeca en
slijterijen. Maar ook bij paracommerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen, buurthuizen en
zorginstellingen waar alcohol wordt verkocht.
Om bij het werken met de bosmaaier aan de Arbo-verplichtingen te kunnen voldoen, is het behalen van het
getuigschrift bosmaaien een belangrijke stap in de goede richting. In de training wordt geleerd hoe je op een
veilige en verantwoorde manier kruidachtige en houtige gewassen met de bosmaaier af kunt zetten.
Bij werkzaamheden in tuinen, openbaar groen en op de timmer werkplaats worden veel machines en
gereedschap gebruikt, zoals de heggenschaar, bladblazer, aggregaat, zagen en schroefmachines etc. Om het
werk zo veilig en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, moet de gebruiker van die machines en
gereedschappen professionele kennis en vaardigheden hebben.
Steeds vaker wordt op werklocaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid,
Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de deelnemer een voldoende brede basiskennis
aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
Bij beheer en onderhoud van gebouwen moet vaak geschilderd worden. De training geeft de deelnemer een
basis om werkzaamheden op een efficiënte, kwalitatief goede en veilige wijze uit te voeren. Vooral de
voorbereidingen voor het aflakwerk vergt kennis en kunde zodat het gewenste eind resultaat bereikt wordt.
Het houtwerk van gebouwen heeft veel te lijden. Vaak is een kwast met verf voldoende maar er moet zo nu en
dan ook houtwerk gerenoveerd worden of zelfs vernieuwd. Daarnaast leren deelnemers tijdens de training hout
verbindingen te maken waardoor eenvoudig timmerwerk mogelijk wordt.
Al geruime tijd is het verplicht gesteld in de cao van de schoonmaak en glazenwasserbranche om in het eerste
dienstjaar van een personeelslid een basisopleiding schoonmaak aan te bieden. Door de cliënt een dergelijke
training te laten volgen geeft dit de cliënt een voorsprong op anderen bij het solliciteren. De Basisopleiding
Schoonmaken is zeer praktisch van opzet. De cliënten leren praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord de
verschillende schoonmaakmethoden uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van microvezel materialen.
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