
Samen werken
aan infra en groen.
Doet u mee?



Contact Wat is stichting Samen FIKS?

Wegenbouw, waterbouw en groen; in deze 

sectoren zijn veel banen voor enthousiaste 

vakmensen die het willen fiksen! Samen 

FIKS is een stichting die is opgericht om 

binnen deze sectoren een structurele 

samenwerking tussen onderwijs, overheid 

en het bedrijfsleven op gang te brengen. 

Onze missie? Meer studenten voor al die 

mooie banen in infra & groen. Verder zet 

Samen FIKS zich in voor werkzoekenden, 

werkzoekenden met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, mensen in een 

uitkeringssituatie en statushouders. Met 

praktijkopdrachten, gastlessen, excursies 

en inspirerende bijeenkomsten bereiden 

we deze doelgroepen optimaal voor op het 

toekomstige werkveld. 

Volg ons op:

Samen FIKS

Jansoniusstraat 2a

8934 BM Leeuwarden

info@samenfiks.nl

058 284 65 00

www.samenfiks.nl



Wat willen we fiksen?

Samen FIKS wil een constante stroom 

van inspirerende praktijkopdrachten 

fiksen om zo de praktijk en theorie beter 

op elkaar aan te laten sluiten. Hiermee 

bieden we een motiverende leeromgeving 

aan toekomstige professionals. Voor het 

coördinatiepunt van Samen FIKS is dat 

een fluitje van een cent.

Verder wil Samen FIKS samen met de 

lokale overheid, bedrijfsleven en technisch 

onderwijs, mensen met een verminderde 

kans op een reguliere arbeidsbetrekking 

de gelegenheid bieden om op een 

praktische wijze de startkwalificatie in de 

infra- of groensector te behalen.

‘Voor het coördinatiepunt van 
Samen FIKS is dat een fluitje 
van een cent’



Hoe gaan we het fiksen?

Wij zorgen voor echte praktijkopdrachten 

voor een doorgaande leerlijn in het infra- 

en groen onderwijs. Dit doen we door 

overheid, bedrijfsleven en onderwijs aan 

elkaar te verbinden waarna we samen 

met de opdracht aan de slag gaan. Dit 

zijn voornamelijk opdrachten voor het 

(technisch) voortgezet onderwijs, MBO en 

HBO studenten. 

In sommige gevallen wordt ook het 

basisonderwijs er bij betrokken.

Het gaat om echte vraagstukken uit 

de praktijk, die van A tot Z bekeken 

en beleefd worden. Vaak is het veel 

interessanter voor studenten om een 

opdracht te krijgen die echt is, met een 

product/resultaat dat men later ook echt 

gaat gebruiken. 

Een casus voorgelegd krijgen van een 

docent is beeldend maar niet altijd 

motiverend. Een praktijkopdracht verhoogt 

de intrinsieke motivatie van een student 

om te gaan leren. 

Ook laten we zien hoe leuk en interessant 

werken in de infra- en groen sector is. 

Daarom organiseren we regelmatig 

excursies, events, bedrijfsbezoeken, 

gastlessen en stages voor de gehele 

leerlijn. Zo ontdek je infra- en groen

 vanuit verschillende perspectieven.
‘We laten zien hoe leuk en interessant 
werken in de infra- en groen sector is’



Bijdragen aan de medewerker 
van morgen

Een groot en actief netwerk met 

betrokken professionals uit de praktijk en 

het onderwijs levert geweldige resultaten. 

Dit ervaren veel ambassadeurs in het 

netwerk van Samen FIKS al jaren. Daarbij 

is het erg belangrijk dat dit netwerk van 

professionals actief blijft en gestimuleerd 

wordt om betrokken te blijven. Want een 

steeds sneller veranderende samenleving 

vraagt flexibiliteit en korte 

communicatielijnen. 

Het netwerk bevindt zich grotendeels 

binnen de provinciegrenzen van Fryslân. 

Toch zijn er ook interessante contacten 

daar buiten, wanneer het bijvoorbeeld 

gaat om soortgelijk gedachtegoed.

Voor Samen FIKS is het een taak om het 

netwerk te behouden en waar nodig 

verder uit te breiden. En daar zouden we 

uw organisatie graag aan toevoegen. Wilt 

u vandaag werken aan de medewerker van 

morgen?



Antwoordkaart
Ik draag graag mijn steentje bij!

Organisatie: 

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer: 

Wij komen graag bij u langs om een toelichting te geven 

en eventuele vragen te beantwoorden.

Natuurlijk kunt u zich ook online aanmelden. 

Dit kan via: www.samenfiks.nl

Ik wil werken aan de medewerker van morgen!

Wat krijgt u ervoor terug?
• Een groot en actief netwerk in de  
 infra- en groen sector;
• Uw praktijkopdrachten goed en 
 strak gecoördineerd; 
• Direct toegang tot een doorgaande 
 leerlijn voor infra- en groen met 
 vakprofessionals als eindresultaat;
• Een soepele kennisuitwisseling met 
 het onderwijs;
• Stevige PR voor praktijkopdrachten  
 en instroombevorderingsactiviteiten; 
• Toegang tot inspirerende 
 kennisbijeenkomsten. 
 
 
 

Samen krijgen we meer praktisch 
inzicht voor studenten waardoor we een 
nog betere aansluiting kunnen vinden 
tussen theorie en praktijk en kunnen 
we projecten tot een nog groter succes 
maken. Hiermee realiseren we een grotere 
instroom van nieuwe studenten voor onze 
sectoren. Samen gaan we het fiksen! Doet 
u mee? Wordt ‘stiper’! Vul de antwoordkaart 
hiernaast in en stuur deze kosteloos terug 
naar Samen FIKS.

Wist u dat Samen FIKS erkend is als ANBI? 
Dit betekent dat stipers de kosten voor het 
lidmaatschap mogen aftrekken voor de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.

‘U bent al stiper vanaf 750 euro per jaar.’



Samen FIKS

Jansoniusstraat 2a

8934 BM Leeuwarden


