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Verse'glazenwasserc kunnen direct aan de slag
Elf glunderende deelnemers ontvingen gistermiddag in
BREDA.

Breda

uit handen van wethouder

Marianne De Bie þarticipatie)
een cenificaat als aßluiting van
de opleiding tot glazenwasser.
De n¡¡aalftle deelnemer ontbrak tiiden_s de feestelijke biieenkomst op het stadhuis. Hij was
aan het werk en wilde bij zijn

ooo
'Hoogtevrees? Het valt
me n¡et eens op'
ManinJames (42) u¡t Brcda

nieuwe baas geen

wii

nemen.

De opleiding is door relntegratiebedrijf Stichting Nelis uitgevoerd .in samenwerking met de
ATEA-groep.

Projectleider Richard van Eeden Pefersman kijkt zeer.tevreden
terug op het resultaat in Breda. ,,9
september hebben we in het NAC
stadion een laddertjesdag gehouden. Een werving- en sélectiedag.

Daar kwamen 35 mensen op af
Van hen hebben we er vijftien ge-.
.t

T

selecteerd. En daarvan zijn er
twaalf die de opleiding hebben af-

gemaakr De verwachting is dat deze allemaal voor het einde van het
jaar betaald werk hebben."
De opleiding behelst zes lesdagen waarbij praktijk en theorie aÊ
gewisseld worden. Elke aanstaande glazenwasser krijgt dan ook
een mapie met drie certificaten.

'lk had het niet

Een bewijs van deelname, een
VCA-veiligheidscertificaat en een
IPAF-certificaat (veilig werken

verwacht maar het is
echt heel leuk'

Martin )ames, 4z iaar, is dolblii
dat hij aansluitend op zijn stage

Judith Snelders (28) uit Breda

houtse bedrijf Cleaning Partners.
,,Van lang thuis zitten word je

met een hoogwerker).

mag bliiven werken bii het Ooster-

o Elf glunderende nieuwe glazenwassers kregen in het gemeentehuis in Breda hun vakdiploma uitgereilrt Een twaalfde cursist ontbrak die was al aan het werk foto Ramon Mangold/het fotoburo

niet betef', zegt Inij vol overtuiging. Sinds |ames in zoo6 zijn
baan als heftruckchauffeur verloor, kùam hii niet verder dan uitzichtloze uitzendbaantjes.,Nu
heb ik een halfaarcontract" zegt
hii stralend.
Heidi van Rijn is namens fames' werþever aanwezig. Ze is
zeer content met de twee stagiaires die via het proiect bij hen
aan de slag zijn gegaan. ,¡{ls er vol-

gend jaar weer een groep start,

zijn die van harte welkom. Zeker
als het weer zulke kanjers zijn."
ludith Snelders (28), de tweede
stagiaire waar Van Rijn op doelq
tekent deze week nog haar halÊ
jaarcontract. Ze was de enige vrouwelijke deelneemster,
Voor eventuele clashes met con-

currerende glazenwassers - het
wil immers nog wel eens voorkomen - maakt ze zich niet druk

,,We hebben het er tijdens de opleiding wel over gehad, maar dat
soort praktijken speelt vooral bij
particulieren, denk ik."

ludith heeft een opleiding

schoonheidsspecialiste afgerond
maar wist halverwege eigenliik al
dat dit haar niet lag. Na iaren van
horecawerþ was ze inmiddels alweer t\Mee jaar werkloos. ,,Nu heb

ile eindeliik het gevoel dat het
goed zit""

