
ontwikkel jezelf 

bij kruiswijk

leer werken 
met hart 
en hoofd!



dit is wie we zijn. Wat leuk dat je interesse toont in onze 
 vakschool! Leren en werken, en dat binnen 
één bedrijf. Wij willen jou graag een vak 
leren en helpen ontwikkelen. Omdat wij 
jarenlang vakervaring hebben, kunnen wij 
deze kennis zeker ook bieden.

Wij geloven dat iedereen talenten heeft. Als je ergens 

goed in bent, is het vaak leuk om te doen! In de oplei-

ding gaan we met elkaar ontdekken, wat jouw talent is. 

Als je je diploma gehaald hebt, kies je een discipline die 

bij je past en waar je talent ligt. Dat vinden wij belangrijk,  

dat je doet waar je goed in bent, je talenten volop 

 gebruikt en doet wat je leuk vindt! Dan heb je passie 

voor je werk, creëren we de beste kwaliteit en werken 

we hard en vooral met plezier.

Voel je welkom bij ons!

Pieter en Christa Teeuw
-Kruiswijk

Pieter en Christa Teeuw
-Kruiswijk

Bij Kruiswijk bieden wij onze klanten een totaalpakket aan op 
het gebied van grond- en sloopwerkzaamheden. Wij beschik-
ken naast deze werkzaamheden over vakkundige kennis in 
verschillende disciplines zoals recycling, asbestsanering, 
bodemsanering, circulair sloopwerk en boor- en zaagwerk. 
Ook beschikken wij over een eigen afdeling transport, 
auto-, machine en constructiewerkplaats en een eigen 
magazijnbeheer met daarbij reparatie afdeling.  
We  hebben ongeveer 150 medewerkers in  
vaste dienst door al deze disciplines heen.

Kruiswijk is een familiebedrijf. Inmiddels staat de 

derde generatie al aan het roer. Door de jaren is 

gebleken dat we een stabiel en groeiend bedrijf 

zijn. We houden van korte lijnen, en werken in een 

informele bedrijfscultuur. Iedereen kent iedereen 

en onze deuren staan altijd open. Niet het individu, 

maar het team staat centraal.

Kruiswijk Werkt!’, dat is niet voor niets onze slogan. 

Voeten op de grond,  poten in de klei en schouders 

 eronder. Daar houden we van. Wat de situatie ook is, 

we gaan voor de  no- nonsense aanpak. Door weer 

en wind werken we hard voor een goed resultaat.

leren en werken 

        tegelijk.      

   dat kan bij kruiswijk!

welkom



     ‘deze 
   combinatie 
         werkt 
      voor mij!’

in het kort
•  Een dienstverband bij een toon aan

gevend  familiebedrijf na je opleiding

•  Een volwaardig mbo diploma in  
twee jaar tijd 

•  Vier dagen werken in de bui ten
omgeving en één dag school in een 
positieve leer/werkomgeving op het 
kantoor van Kruiswijk

•  Vijf dagen salaris (ook de schooldag 
wordt doorbetaald)

•  Eigen laptop

•  Leuke collega’s en bedrijfs activiteiten

wat bieden we?
Op de Kruiswijk Vakschool leren de jonge ren in twee jaar tijd alle  disci plines 
van Kruiswijk kennen. We willen dat onze studenten op onze opleiding 
ontdekken waar ze goed in zijn. Na het behalen van hun diploma, mogen 
studenten zelf kiezen in welke discipline ze verder willen gaan werken en 
krijgen ze een baan aangeboden bij Kruiswijk.



kruiswijk vakschool
Met de vakschool zetten we een belangrijke stap richting  
de toekomst. We willen jongeren meenemen in de mooie 
wereld van Kruiswijk. Niet alleen om de continuïteit van 
onze organisatie te waarborgen, maar ook omdat we het 
belangrijk vinden jongeren te leren over ons werkveld en 
ze toekomst perspectief te bieden.

Jongeren willen zich ontwikkelen. Bij 

Kruiswijk geven wij hen graag de kans om 

dat te doen. We hebben veel disciplines 

waardoor we een brede opleiding kunnen 

bieden. Door onze samenwerking met  

het Hoornbeeck College hebben we  

een ervaren partner in het opleiden van 

jon geren. Daarnaast hebben we veel 

 mensen in dienst met ervaring van wie  

ze gaan leren. De ontwikkeling van onze 

studenten is belangrijk voor de ontwikke-

ling van Kruiswijk, daarom zorgen we 

ervoor dat dit proces in goede banen 

wordt geleid.

Bij Kruiswijk doen studenten meer dan  

de sloop- en grondwerkzaamheden, 

 asbestverwijdering en recycling. Ze  

gaan ook aan de slag met een brede 

selectie ondersteunende werkzaam-

heden. Denk bijvoorbeeld aan het werk 

in de garage en het magazijn. Daarnaast 

werken studenten ook op kantoor op de 

afdelingen calcu la tie, werkvoorbereiding 

en uitvoering. 

Jongeren willen dat wat ze doen zinvol  

is. Dat hun werk er toe doet. Dat kan  

bij Kruiswijk in een veilige omgeving.  

Ze worden bij ons niet gezien als onerva-

ren scholieren. Onze studenten zijn be-

langrijk voor ons. We geven jongeren de 

kans zich te ontwikkelen. Want jongeren 

zijn de toekomst.

 ‘fijn 
    dat ik direct 

aan de slag kan!’



Leren voor het leven

In samenwerking met:Handelsweg 5
2861 GN Bergambacht

T  +31 (0)182 - 50 11 33
E  vakschool@kruiswijk.eu

meer over leren en werken?

Ga naar de website en meld je aan voor de open avond  

of open dag voor meer informatie over onze vakschool.

kruiswijk.eu/vakschool


