
Aan de slag met je talenten!



Winkel 
Verkoper in onze eigen 
winkel, voorraadbeheer. 

Techniek en Productie 
Fietsenwerkplaats, 
schilderen, repaircafé, 
assemblage, 
klussendienst.

Horeca 
Samen koken, 
bediening.

Groen en Dier 
Groenvoorziening, 
dierenverzorging.

ICT 
Beheer website, digitale 
verkoop ondersteuning, 
computers pimpen.

Creatief en overig
Lifestyleproducten, 
facilitair, chauffeur

Werklocaties
Naast onze (beschermde) 
werkplekken in ‘s-Hertogenbosch 
en Meijerijstad hebben we ook 
werkplekken bij andere sociale 
initiatieven als o.a. De Locatie 
in Vlijmen of t Zicht en Pitstop 
(Verdihuis) in Oss en werkgevers 
als o.a. Van Neynsel Groep, 
Brabant Zorg, Poppodium W2, 
Hutten, GWS de Schoonmaker 
etc.

De Werkcarrousel is een leerwerkcentrum waar iedereen van  
alle leeftijden zijn of haar talenten mag ontdekken en ontwikkelen.  
Je kunt kiezen uit verschillende werkgebieden en werkzaamheden. 
Onze professionals helpen je binnen een vertrouwde omgeving op  
weg in je ontwikkeling. Wie weet kun je certificaten en zelfs een echt 
diploma halen. Samen werken we aan hoogwaardige producten  
waar we met zijn allen trots op zijn.

Gewoon weer meedoen!
Bij de Werkcarrousel zijn reeds 
verschillende deelnemers en 
vrijwilligers actief in onze projecten. 
Allemaal op maat en vanuit hun 
eigen interesses. Benieuwd of jij 
ook kan meedoen? We gaan 
graag met je in gesprek. 
Voor meer informatie kun je ons 
bellen (073-6231082), mailen 
(info@werk-carrousel.nl) of 
onze website bezoeken 
www.werk-carrousel.nl

Leren & werken
Professionele begeleiding
  Betrokken Werkgevers
 Samenwerken
     Social return
   Eigen taxi
Iedereen welkom!

Onze Werkzaamheden

Aan de slag met je talenten!

Voor wie een plek 
zoekt voor:

•  Dagbesteding
 een nuttige daginvulling
 met meerwaarde
•  Werkervaringsplek
 als overbrugging naar werk
•  Stage
 voor onze leerwerkprojecten
 voor MBO1 en 2 (High5)
•  Vrijwilligerswerk
 als je iets wil betekenen
 voor een ander



Met elkaar, voor mekaar!
De Werkcarrousel zoekt graag 
de samenwerking met gemeenten, 
zorginstanties, de wijken en het 
bedrijfsleven. We kunnen zeker 
iets voor elkaar betekenen op 
het gebied van talentontwikkeling, 
begeleiding kwetsbare burgers, 
ondersteunen sociale initiatieven 
en Social Return. Met elkaar 
krijgen we het voor mekaar!

www.werk-carrousel.nl

Leerwerkcentrum ‘s-Hertogenbosch 
Berlicumseweg 8

5248 NT, ’s-Hertogenbosch (Rosmalen)
T 073-6231082

info@werk-carrousel.nl

Leerwerkcentrum Meierijstad 
Bolkenplein 6
5461 HH, Meierijstad (Veghel)
T 0413-418004
info@werk-carrousel.nl


