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Vlaamse familiebedrijf wereldmarktleider. 
Kerckhaert hoefijzers zijn herkenbaar aan 
de ‘K’ in elk hoefijzer.

Collegiale, open sfeer
Raffaele is inmiddels goed thuis in 
Zeeuws-Vlaanderen. Voorheen woonde 
en werkte hij in Leerdam. “Ik heb een 
horeca-opleiding maar daar heb ik nooit 
iets mee gedaan. In Leerdam werkte ik bij 
Royal Leerdam Crystal, de glasfabriek. Daar 
was ik lijncontroleur.” Bij Kerckhaert werkt 
Raffaele als inpakker. “Vanaf dag één voel ik 
me hier thuis. De ontvangst was echt super. 

Raffaele Cioffi 
Inpakker

Als inpakker heb je de volgende taken: 
het inpakken van de geproduceerde 
producten, het verpakken van de 
goederen en alle voorkomende werk-
zaamheden ten behoeve van de afdeling. 
Voor deze functie is geen vooropleiding 
vereist. Wel moet je beschikken over 
de competenties nauwkeurigheid, 
teamspeler, flexibel en enthousiast. 

De liefde lokt Raffaele Cioffi naar Zeeuws-Vlaanderen. Maar het vinden van een baan valt niet mee. Tot zijn zwager René van 
Riemsdijk hem wijst op de mogelijkheden bij de Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek in Hulst. Deze hoefijzerfabriek met 
wereldfaam heeft verschillende vacatures. Dit levert Raffaele uiteindelijk via Werk en Vakmanschap een baan op en zijn zwager  
René een aanbrengpremie van maar liefst 500 euro.

‘Actie ‘tell a friend’ wérkt’
Alsof ik na het weekend weer terug op  
mijn werk kwam, zo collegiaal en open.  
De eerste dagen werd ik bij het werk 
begeleid, maar al snel mocht ik zelfstandig 
aan de slag. Het werk is leuk, maar ik 
kijk binnen het bedrijf wel verder naar 
mogelijkheden. Wellicht is een volgende 
stap de functie van ponser; dan maak je  
de nagelgaten in de hoefijzers.”

Tell a friend
Over de begeleiding van Werk en 
Vakmanschap is Raffaele enthousiast. Hij 
waardeert het contact en weet dat hij op hen 
kan terugvallen met vragen. “Mijn zwager 
werkt ook via Werk en Vakmanschap. Het 
is super voor hem dat hij 500 euro heeft 
verdiend met de ‘tell a friend’ actie. En het 
is helemaal tof dat hij mij daarin heeft laten 
meedelen.”

‘Vanaf dag één voel
ik me hier thuis’

De Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek 
is ’s werelds grootste, onafhankelijke 
hoefijzerproducent. Het bedrijf maakt circa 
1500 verschillende hoefijzers, die in circa 
80 landen wereldwijd worden verkocht. 
Naast hoefijzers worden ook superieure 
hoefnagels geproduceerd, onder de 
merknaam Liberty, en wordt bovendien een 
volledig assortiment gereedschappen en 
hoefverzorgingsproducten voor hoefsmeden 
aangeboden. Kerckhaert hoefijzers staan 
bekend om hun superieure kwaliteit. Door 
steeds te innoveren en het allerbeste 
product te maken, blijft het Zeeuws-



“Het ging ongelooflijk snel. Binnen een 
week was alles geregeld, geweldig! Ik werk 
nu als leerling monteur elektrotechniek 
bij Van Aalst Elektrotechniek. Dit bedrijf 
heeft vestigingen in Oss, Breda en Tiel en 
is een fullservice en allround middelgroot 
elektrotechnisch installatiebedrijf.” 

Nieuwbouwwijk
Inmiddels is Brian circa twee maanden 
aan de slag bij Van Aalst Elektrotechniek. 
Hij is goed opgevangen door zijn collega’s 
en hij mag al veel elektrotechnische 
werkzaamheden alleen doen. “Ik heb 
natuurlijk tijdens de interne opleiding 
leerling servicemonteur al veel geleerd 
over elektrotechniek. Dat vond ik sowieso 

Daan kwam in contact met Werk en Vak-
manschap doordat hij zijn CV op Nationale 
Vacaturebank had gezet. Hoewel hij Werk 
en Vakmanschap niet kende, voelde het 
direct vertrouwd aan. “Ik heb een paar 
gesprekken gehad. Wat me vooral opviel, 
was dat ze echt goede bedoelingen met mij 
hadden. Het draaide om mijn belang, niet 
dat van hun. Dat is echt anders dan bij tal 
van andere bureaus.”

Werken met kunststof 
Terwijl Werk en Vakmanschap met meer-
dere bedrijven contact heeft voor Daan, 
heeft Betech plots met spoed iemand 
nodig. “Dat bedrijf is echt vlakbij mijn huis. 
Ik ging op gesprek en het was meteen raak. 
De week erna kon ik beginnen als CNC-
draaier. Ook voor mij was de kennismaking 

Als Daan Bergsma (20) zijn diploma Metaalbewerking niveau 2 heeft behaald, gaat  
hij op zoek naar werk. Hij was altijd al graag met zijn handen bezig en heeft genoeg 
van school. Totdat hij via Werk en Vakmanschap in contact komt met de Betech Group 
in Groningen. Hier kan hij starten met een BBL-traject Allround Verspaner niveau 3.  
“Ik dacht gelijk: waarom niet? Eén dag per week naar school moet lukken.”
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‘Ze willen het beste voor mij’

Na zijn middelbare school lukt het Brian van Hoogstraten (20) niet om zijn metaalopleiding 
af te ronden. Hij start op de arbeidsmarkt als leerling servicemonteur. Het bedrijf dat hem 
deze kans biedt, kan hem na twee jaar echter geen vaste baan bieden. Als Brian vervolgens 
zijn CV op een vacaturebank zet, heeft hij direct prijs. Werk en Vakmanschap belt en hij kan 
aan de slag!

Brian van Hoogstraten 
Leerling monteur elektrotechniek

Je verricht onder begeleiding van een 
ervaren monteur elektrowerkzaam-
heden in woningbouw en utiliteit. 
Dit bestaat onder andere uit data, 
telefonie, noodverlichting, domotica, 
beveiliging, inbraak- en brandmeld-
installaties. Je hebt een afgeronde 
VMBO-opleiding basis beroeps- / 
kadergerichte of theoretische leerweg 
en wil graag een vervolgopleiding 
niveau 2 of 3 (BBL) richting elektro-
techniek volgen. Je bent in het bezit 
van een VCA-basisveiligheid diploma 
of je bent bereid dit te behalen.

‘Ik kwam als
fietsenmaker
binnen’

Daan Bergsma
Leerling CNC-draaier/verspaner

Als leerling CNC-draaier/verspaner 
voer je verspaningswerkzaamheden 
(voornamelijk CNC draaien) uit op basis 
van verstrekte werkopdrachten en 
technische informatie. Er wordt van je 
verwacht dat je netjes en precies werkt 
en de instructies van je praktijkbegelei-
der nauwkeurig opvolgt.

prettig. Iedereen was heel vriendelijk en 
het ziet er heel netjes en georganiseerd 
uit. Dat vind ik fijn.” Anders dan zijn 
opleiding doet vermoeden, werkt Daan 
bij Betech met kunststof. Naast spuit-
gietwerk van kleine tot grote series, heeft 
het bedrijf kennis in huis om kunststof 
producten te bewerken, met technieken 
als draaien, frezen en laseren. “De werk-
wijze is eigenlijk vrijwel hetzelfde als met 
metaal”, legt Daan uit.

Schoolbanken
Een dag per week gaat Daan naar school 
in Drachten. “Eigenlijk is die ene dag in 
de week helemaal niet erg. Bovendien, 
het is beter om nog te leren. In mijn klas 
ben ik de enige die met kunststof werkt, 
maar dat is geen probleem. Het is af en 
toe anders, maar daar wordt goed bij 
stilgestaan.” Met Werk en Vakmanschap 
heeft Daan regelmatig contact. “Ze  
vragen dan hoe het gaat met mijn werk 

‘Als het kan ga ik
door met niveau 3’

‘Het draaide om mijn
belang, niet dat van hun’

al het leukste onderdeel van het werk. Op dit 
moment werken we in een nieuwbouwwijk 
in Arnhem. We leggen de elektrische 
installaties aan in de woningen. Erg leuk om 
te doen.”

Werken en leren
Naast de vier dagen op zijn werk, brengt 
Brian één dag per week door in de 
schoolbanken. Dat gaat goed. “Ik ben 
extra gemotiveerd om mijn niveau 2 snel 
te behalen. In augustus hoop ik vader te 
worden en dan wil ik natuurlijk ook wat tijd 
hebben voor de baby. Maar uitgeleerd ben 
ik nog niet hoor. Als het enigszins kan ga ik 
door met niveau 3.”

Steuntje in de rug
Over de samenwerking met Werk en 
Vakmanschap is Brian ronduit tevreden.  
De betalingen zijn goed en hij heeft  

frequent contact met consultant Nick.  
“Wat ik verder fijn vind, is dat zij alle zaken 
regelen met school en werk. Ik heb daar  
zelf geen omkijken naar en dat geeft rust.”

en met school. Het is fijn dat ze vinger  
aan de pols houden. Ze willen echt het 
beste voor mij.”

‘Extra gemotiveerd om
niveau 2 snel te behalen’


