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Leerwerkbedrijf MaatwerQ 
 

Detacheren van: leerlingen & ‘volslagen’ vakmensen  
 
 
 

 

Techniek:  Bouw, Klus & Onderhoud, Metaal 

Techniek & Zorg 

Facilitair & Administratie 

Facilitair & Verkoop 

Facilitair & Zorg 

Zorg & Onderwijs 

Logistiek 
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Hoe zit het met de continuïteit in uw bedrijf? 

* Hoe vangt u pieken in het werk of tijdelijk ’meerwerk’ op? 

* Hoe garandeert u de voortgang in uw bedrijf als een medewerker plotseling uitvalt? 

* Hoe maakt u het werk dat er ligt, rendabel  en passend bij uw medewerkers? 

* Hoe zorgt u voor een gezonde aanwas van jonge mensen in uw bedrijf? 

* Hoe praktizeert u maatschappelijk verantwoord ondernemen in uw directe omgeving? 

 

Mocht u hier niet helemaal uitkomen, dan kunnen wij u wellicht helpen! 

Wij detacheren  namelijk (combinaties van) leerlingen en vakmensen, naar organisaties als die van u. 

 

Achtergrond 

Bij Leerwerkbedrijf MaatwerQ  

in Wijhe (onderdeel van Top 

Job Salland) ondersteunen wij 

jonge mensen  bij het vinden 

en aangaan van de juiste 

opleiding en geschikte baan. 

We bieden daarom passend 

onderwijs (MBO) in 

combinatie met  stage en 

andere leerwerkplekken.   

Het gaat om MBO BBL werkervaringstages en - leerwerkplekken, werkervaringsplaatsen (WEP) en 

‘gewone’ banen.  Leerlingen en werkzoekenden worden professioneel begeleid en opgeleid met 

passie voor een vak en kennis van zaken.   

 

We zijn er voor u 

In combinatie met vaste medewerkers, vormen zij koppels of grotere werkploegen die ook voor uw 

bedrijf een uitkomst kunnen zijn.  Teamspirit, flexibele inzet, extra handen, harde werkers  en 

bovenal: toffe collega’s die hun beste beentje voorzetten voor uw bedrijf. Zie hieronder de opties. 
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Wij detacheren  

 

 

01 Leerling -medewerker MBO BBL - werkervaringstage   

 

02 Leerling - medewerker MBO BBL 2 - leerwerkplek  

 

03 Medewerker  - werkervaringsplaats   

 

 

Extra handen en maximale efficiency  

 

 

04 (Interne) leerwerkcoach in opleiding 

 

- inwerken 

- meewerkend 

- coaching on the job 

 

05 (Interne) leerwerkcoach  

 

06 Vakbekwame medewerker  

(leermeester) 

 

- inwerken 

- meewerkend 

 

 

 

 MVO  beleid  & Positionering van uw organisatie tot hèt leerbedrijf van uw branche 

 

 

07 Trajectregisseur  

 

consultatie 

08 Projectadviseur  

 

consultatie 

Sleutel voor succes 

Sleutel voor duurzaamheid 

Sleutel voor continuïteit 
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Scherpe tarieven 

 

We hanteren aantrekkelijke tarieven. Voor leerlingen zijn deze gebaseerd op het minimum jeugdloon 

en voor werkervaringsplaatsen is de tariefstelling  afgestemd op de kwaliteiten en ervaring van een 

kandidaat. Zie hiervoor ons tarieven overzicht . 

* Indien er  sprake is van loonkostsubsidie (Wajong), wordt dit voor u op het standaard tarief in 

mindering gebracht.  

* Wilt u (na verloop van tijd) een gedetacheerde medewerker zelf op de loonlijst zetten, dan is dat in 

principe mogelijk. 

 

Wat betaalt u? 

U betaalt de daadwerkelijk gemaakte uren op basis van registratie. 

Er worden geen uren in rekening gebracht: 

* bij ziekte (mits wij een vervanger voor u regelen) 

* op algemeen erkende feestdagen 

* bij verlof   

 

Reiskosten worden apart meegenomen in de maandelijkse factuur. 

 

De volgende zaken zijn bij het tarief inbegrepen: 

* het wervings- en selectietraject 

* administratie en correspondentie 

* de benodigde contracten 

* salarisadministratie en -afhandeling 

* verlofadministratie 

* premies verzekering werknemer *) 

* vakantiegeld 

* ziekterisico 

* vervanging bij ziekte  

* opleidingskosten en leerwerkcoaching in de klas  

* leerwerkcoaching op afstand  

 

*) excl aansprakelijkheid van de opdrachtgever tijdens uitvoering opdracht 
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Projectcontract 

Heeft u tijdelijk meer werk en wilt u profiteren van een lager uurtarief? 

Sluit dan een projectovereenkomst af op maat met productieafspraken 

Strippenkaart 

Hierbij koopt u van te voren een bepaald aantal uren in, die flexibel worden ingezet.  

Wij zorgen voor de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek 

De daadwerkelijk gemaakte uren worden hierbij steeds afgeboekt.  

 

Tot slot 

Neemt u liever zelf iemand tijdelijk op de loonlijst? 

Wilt u voor een proefperiode de samenwerking onderzoeken?  

Kiest u liever een andere vorm van samenwerking? 

Wilt  u voor uw branche hèt leerbedrijf worden? 

Bel of mail ons dan voor een afspraak 

 

+31 6 2367 9393 

info@topjobsalland.nu 

 

Zie voor  onze tarieven het hiervoor bestemde overzicht:  Tarieven 2014 – 2015 

Op te vragen bij info@topjob.nu 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@topjob.nu
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Bijlage 1. Gekwalificeerd leerwerkbedrijf 

 

Als leerwerkbedrijf werken we samen met 5 kenniscentra uit verschillende branches en zijn we 

erkend op verschillende niveaus binnen het MBO. 

 

Erkenning  Opleiding 
 

Niveau 

1. VTL 
 

 
 

Logistiek medewerker 
 

1 & 2 

2. Fundeon 

 
 

Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 
 

1 

Assistent bouw en infra 
 

1 

Timmerman 
 

2 

3. Kenwerk 
 

 
 

AKA – facilitair 
BBL Entree facillitair 
 

1 

Facilitair  
 

2 

4. Calibris 
 

 

AKA – Entree opleiding 
 

1 

Assistent dienstverlening en zorg 
 

1 

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
 

4 

Sociaal maatschappelijk dienstverlener 
 

4 

Post MBO opleiding -  EMB begeleider  
 

3 en 4 
 

5. Ecabo 
 

 

Medewerker Personeel en Arbeid 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Top Job Salland 

 

Leerwerkbedrijf MaatwerQ 

 

 
 

Oranjelaan 5 

8131 DA Wijhe 

 

Tel. + 570 522 804    Mob. + 6 2367 9393 

www.topjob.nu 

info@topjob.nu  

 

“Meedoen naar vermogen” 

http://www.topjob.nu/
mailto:info@topjob.nu

