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Meer verdienen 
Bob Scherrenberg is zelf geboren en 
getogen Overvechter. Op zijn 20ste 
begon hij met een Marokkaanse 
vriend een autowasstraat op het 
bedrijventerrein. Van alles heeft hij 
daarna gedaan, want ondernemen 
zit in zijn bloed. Niet voor niets is 
hij nu bestuurslid van de onderne-
mersvereniging.  Bob:’Jongeren azen 
tegenwoordig op een baan in de  
gaming industrie  of ze willen aan 
de slag in de ICT. Werken in de bouw 
of techniek spreekt ze niet meteen 
aan. Dat komt denk ik, omdat er nog 
een oud imago aan kleeft. Vroeger 
was het vaak zwaar werk voor wei-
nig geld. Maar dat is nu heel anders. 
Je werkt met de nieuwste technie-
ken en apparatuur. Daardoor is het 
werk allang niet meer zwaar én…je  
verdient er meer dan je denkt.’

Snuffelen, kiezen en aan de slag!
Om iedereen in Overvecht kennis 
te maken met beroepen in de bouw 
en techniek, heeft de Ondernemers- 

vereniging de Beroepentuin naar 
Overvecht gehaald.  In samenwer-
king met de gemeente Utrecht en 
met de mensen van Samen voor 
Overvecht. Bob: ‘In de Beroepen-
tuin ga je zelf aan de slag met aller-
lei materialen. Daardoor krijg je al 
gauw zicht op wat echt bij jou past. 
Na twee weken weet je het zeker en 
dan ga je er misschien wel voor: een 
leer-werktraject met zicht op vast 
werk. Van maart tot aan de zomer-
vakantie kun je je hart ophalen aan 

een wereld die je misschien nog niet 
zo goed kende. Dus laat je verrassen 
en verbreed je blikveld. Kom naar de 
Beroepentuin in het ZIMIHC Theater 
Stefanus aan de Braziliëdreef.
Iedereen is van harte welkom!’

Samen voor Overvecht

Doeners en aanpakkers 
in Overvecht opgelet!
Kom naar de Beroepenmarkt, de kortste route naar betaald werk

 

Gaat het succes van Rotterdam 
overwaaien naar Overvecht? Turan 
Yazir weet het wel zeker. Zijn Beroe-
pentuin in de regio Rotterdam-Rijn-
mond hielp honderden mensen aan 
werk. En omdat bedrijven in Over-
vecht staan te popelen om nieuwe 
mensen in dienst te nemen, komt 
de Beroepentuin dit voorjaar ook 
naar Overvecht.

Grote leermeesters
Turan Yazir is mede-eigenaar van 
Nextworker, een bedrijf dat werk-
gelegenheidsprojecten organiseert. 
‘Ook voor mensen die al lange tijd 

werkloos zijn en niet zo goed weten 
wat ze willen,’ vertelt hij. ‘Iedereen 
is welkom in de Beroepentuin. Twee 
weken lang kun je er snuffelen aan 
beroepen in de bouw en techniek 
waar veel werk in te vinden is. Je 
staat naast grote leermeesters, de 
echte ouwe rotten in het vak. Zij la-
ten je zien waar vandaag aan gewerkt 
wordt: aan nieuwe energiebronnen 
bijvoorbeeld, zoals zonnepanelen, 
laadpalen en warmtepompen.’ 

‘Twee weken lang 
kun je snuffelen 

aan beroepen in de 
bouw en techniek 

waar veel werk in 
te vinden is’

Samen aan de wijk bouwen

De ondernemers in Overvecht zijn 
blij met de Beroepentuin. Het zijn 
hun bedrijven die hun wijk naar 
de toekomst begeleiden. En omdat 
zij deze tijd letterlijk aan de weg  
timmeren en Overvecht ook nog  
helpen gasvrij te worden, hebben ze 
het druk. Heel erg druk. ‘Dat betekent 
dat er altijd werk te vinden is op ons 
bedrijventerrein’, vertelt onderne-
mer Bob Scherrenberg.  ‘Werk dat we 
graag aan de bewoners van de wijk 
geven. Want hoe gaaf is het om dit 
werk samen met hen uit te voeren?’ 

TEKST MAUD BREDERO  

Kom naar de beroepenmarkt!
Op woensdag 4 maart ontmoet je mensen van bouw- en techniek- 
bedrijven. Instructeurs van de opleiding vertellen je hoe de oplei-
ding werkt. Je maakt een praatje met vakmensen uit de praktijk. De  
Beroepenmarkt vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur in ZIMIHC Theater 
Stefanus aan de Braziliëdreef 2. Neem familie, vrienden of buren mee!   

Aanmelden of meer informatie?
Meld je aan via overvecht@utrecht.nl of bel naar 
het Wijkbureau: 030-286 99 30. 

Groepsfoto met de deelnemers van de beroepentuin Rotterdam
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Iets voor jou?
 Een leer-

werktraject 
met kans op 
vast werk?


