HET
TRAJECT

Stapt u
met ons
mee aan
boord?

Stapppen naar Scheepvaart
Veel mensen gaan naar de binnenvaart of
de zeevaartschool om in aanmerking te
komen voor een baan in de scheepvaart. Voor
sommige mensen is door hun persoonlijke
situatie een dergelijke route niet weggelegd.
Een traject naar een baan in de scheepvaart
kan er wel voor zorgen om weer “voet aan
wal” te kunnen krijgen.

VAN DEKSMAN TOT MATROOS OP EEN BINNENVAARTSCHIP OF KLASSIEK ZEILSCHIP

1 tot 2 maanden

2 tot 10 maanden

De Wilde Vaart weet waar je
goed in bent

Leer-/werkplek op binnenvaartschip/ zeilschip/ werf

Keuring en dienstboekje/
werkplaats/schip Wilde Vaart

Je start met de opleiding matroos.

BEVORDERT TOT DEKSMAN

Wie wij zijn

10 tot 12 maanden

10 tot 12 maanden

Vaardagen/ opdrachten
opleiding behaald

Solliciteren naar baan

Examen doen

Perspectief
waarbij een
schip het
middel is

BEVORDERT TOT LICHT-MATROOS

€

BETAALDE BAAN

Stichting de Wilde Vaart wil jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar die
te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek,
de kans bieden om door een leer-werktraject en een ambachtelijk arbeidsreintegratietraject op kadewerkplaats en eigen schip, toe te groeien naar een betaalde baan
en zelfstandig leven. Zij hebben vanaf het begin perspectief op betaald werk. Onze
locatie is boven in Zaanstad te Westknollendam.

www.dewildevaart.nl

BEVORDERT TOT MATROOS

Contact:
Kantoorweg 3
1525 RJ Westknollendam
+31(0)6 112 218 09
info@dewildevaart.nl
www.dewildevaart.nl

Informatie
voor de
deelnemer

Voor jou?

Perspectief

Als je niet meer voldoende mogelijkheden/ opleiding

Je leven weer op orde krijgen door

hebt om aan (betaald) werk te komen, bent vastgelopen

vooral te doen! Zo te werken aan je

(bv dakloos bent), lees dan vooral verder. De Wilde Vaart

toekomst. Op allerlei gebieden zoals

biedt je een traject aan waar je met ondersteuning staps-

inkomen/ schulden, huisvesting,

gewijs toewerkt naar mogelijk een betaalde baan in de

middelengebruik en vaardigheden. Zelf

binnenvaart of ander nautisch bedrijf.

weer aan het roer (te) staan. Natuurlijk
ondersteunen wij je daarbij. Na de
aanmelding hebben we eerst een
gesprek met elkaar. Over wat we van

Matroos

elkaar verwachten. Of je bij ons een

Je kunt dus matroos worden. Een matroos helpt

en werken inéén! Je begint eerst op

de schipper bij de dagelijkse werkzaamheden

onze werkplaats en eigen schip. Kijken

aan boord. Zoals doen onderhoud, laden/ lossen,

we samen naar wat nodig is. Dit is per

schoonmaken, schilderen, aanleggen en losmaken

deelnemer verschillend. Maatwerk. De

schip. Afwisselend werk dus. Je bent wel een tijdje

één zit binnen twee weken al op een

onderweg als je vaart, kunnen vijf dagen zijn maar

varend binnenvaartschip, de ander

ook twee weken achterelkaar. Ligt aan welk schip.

heeft meer tijd nodig. Maar we pakken

Na een periode varen ben je even vrij en spreken

wel door. Belangrijk is dat je dat wilt,

we door hoe het is gegaan en de andere doelen.

doorpakken/ aanpakken.

slaapplek nodig hebt. Dus een plek

Kort samengevat; gemotiveerd bent.
Dan heb je zeker perspectief op een
betaalde baan!

Hoe?

Doel

Meld je aan bij wijkteam, WMO loket

Zelf aan het roer staan! Kunnen doen

gemeente of je begeleider van de instelling of

wat nodig is. Op allerlei gebied. Dan wel

organisatie waar je mee van doen hebt/ zit. Wij

eerst doorpakken en opleiding matroos

Kijk voor het traject elders

werken samen met gemeenten, Reclassering,

volgen. Jezelf uitdagen. Mogelijk een

in de folder. Je doet dit met behoud

Fivoor, Leger des Heils, Leviaan, ’s Heerenloo,

diploma en betaalde baan te hebben en

uitkering. Dus geen betaald werk als

Reakt en anderen. Of je neemt zelf contact met

als dat er voorlopig niet in zit, een zinvolle

je start en in opleiding bent. Kosten

ons op.

dagbesteding.

als openbaar vervoer, dienstboekje en
opleiding worden voor je betaald. Zit
je nog zwaar in middelengebruik en/
of psychiatrie? Zoek dan eerst hulp bij
Verslavingszorg en GGZ.

