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De Houtstek is een leerwerkervaring werkplaats waar 
houtbewerking centraal staat. Er wordt gewerkt in 
opdracht van diverse klanten. Dat kunnen gemeentes 
en instellingen zijn maar ook particulieren en 
bedrijven. Van lunchkistjes tot mooie tapasplanken 
voor diverse webwinkels.

Werklocatie 
De Houtstek

We timmeren ook bij onze eigen organisatie aan 
de weg met interieur klussen. We verzorgen 
nieuwe zitbanken, werktafels of kasten bij andere 
dagbestedingsprojecten van Roads waar De 
Houtstek onderdeel van is. De Houtstek  
bestaat uit twee werkbegeleiders met een timmer- en 
 meubelmakerachtergrond. Hun ervaring en 
werkwijzen delen ze met een groep van zes tot 
acht deelnemers per dagdeel. Hiernaast zijn er 
vrijwilligers en stagiaires die een bijdrage leveren.

Welkom bij Roads
Bij Roads draait het om meedoen in de 
maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer 
naar werk of opleiding. Wij begeleiden mensen  
met lichte tot zware psychische aandoeningen  
en/of een justitiële of verslavingsachtergrond naar 
dagbesteding, werk of opleiding.

Hoe ziet mijn begeleiding eruit?
Samen met de werkbegeleider wordt allereerst 
gekeken naar jouw mogelijkheden en wensen. 
Je maakt met hem afspraken over wat je gaat 
doen. Deze werkzaamheden worden uitgebreid 

uitgelegd en voorgedaan, zodat je deze goed onder 
de knie krijgt. Vervolgens mag je zelf aan de slag. 
Je wordt uitgedaagd om eigen initiatief te tonen 
en mee te denken. Hiernaast begeleiden we jou 
bij het leren van algemene vaardigheden die bij 
werken horen. Zoals samenwerken, kritiek krijgen, 
voor jezelf opkomen en natuurlijk vormgeven aan 
je eigen toekomst. Op basis van jouw talenten, 
mogelijkheden en uitdagingen wordt een plan 
gemaakt dat we volgen en evalueren. Je hoeft geen 
ervaring met houtbewerking te hebben om bij De 
Houtstek te beginnen. De Houtstek creëert voor 
iedereen een geschikt instapniveau, voldoende 
groeimogelijkheden en waar mogelijk een opstap 
naar betaald werk.

Welk vak leer ik?
Bij De Houtstek leer je basisvaardigheden 
houtbewerking. Het gaat om materiaalkennis 
van houtsoorten, lijm, spijkers en alle soorten 
schroeven tot wat kan ik maken met welke 
machines, afstellen en veilig werken met 
houtbewerkingmachines. 



Waaruit bestaat het werk?  
Alles waar de duimstok aan te pas komt! 
Vaardigheden bestaan uit schuren, timmeren, 
zagen, lijmen en afwerken. Het begint met het 
meewerken aan diverse klussen die De Houtstek 
maakt in opdracht.  Zoals hout klaarmaken 
voor de opdracht, uitzagen met de lintzaag en 
afwerken met schuurpapier. Hiernaast leer je 
werkopdrachten om te zetten naar een werkplan. 
Ook leer je verschillende machines bedienen. 
Na verloop van tijd kunnen de werkzaamheden 
ingewikkelder worden, waarbij je zelf een tafel, 
balie of kast maakt.

Wat wordt er van mij verwacht?
Goede inzet, accuraat werken, samenwerken met 
collega’s, meedenken en bereidheid om te leren. 

Wat is mijn eindresultaat?
De ervaring die je opdoet, vormt een goede basis 
om door te stromen naar een opleiding of betaald 
werk. 
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Aanmelden en meer informatie

Roads
Je behandelaar of begeleider kan je aanmelden 
voor De Houtstek. Je kunt je ook online aanmelden. 
Voor algemene informatie kun je contact opnemen 
met het secretariaat van Roads: 020 - 590 86 20. 
Roads is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur. Kijk ook eens op www.roads.nl

De Houtstek
Met specifieke vragen kun je terecht bij het team van 
De Houtstek: 020-640 73 28. De Houtstek is geopend 
van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. 
Locatie: Amsteldijk Zuid 67, Amstelveen 
Kijk ook eens op www.houtstek.nl


