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NIEUWS VAN

Nezzo print en 
creatie
Nezzo print en creatie is een full service grafisch 
bedrijf. We leveren print- en drukwerk en 
grafische-producties aan particulieren, instellingen, 
bedrijven en verenigingen. Ook verzorgen we 
graag je mailings. 
Op het eerste gezicht is Nezzo een heel gewoon 
grafisch bedrijf. Het zijn onze medewerkers die 
het verschil maken. Dit zijn mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, door een handicap 
of om een andere reden. Maar hun beperking 
vormt geen enkele belemmering om uitstekend 
werk te leveren.
Nezzo is gevestigd in het gezellige centrum van 
Druten. Dankzij onze webshop zijn we 24 uur per 
dag bereikbaar. Je kunt dus altijd bij ons terecht! 
Loop binnen of kijk op www.nezzo.nl. 

- Creatieve concepten
- Print- en drukwerk
- Spandoeken
- Roll-up banners
- Belettering en buitenreclame
- Relatiegeschenken
- Canvas fotoschilderijen
- Nabewerkingen
- Mailingen



Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws van Nezzo en onze actuele aan-
biedingen? Like ons op Facebook en volg 
ons op Twitter.

  www.facebook.com/nezzoprintcreatie

   www.twitter.com/nezzoprint

welkom bij 

n e z z o

€ 70,25
(EX. BTW)

Hoezo, 

laat maar hangen?

SPANDOEK

FULL COLOR,

INCLUSIEF OGEN
 

          VANAF

€ 14,–
(EX. BTW)

Onze webshop is 
altijd geopend
Stel, je zit ’s avonds achter je laptop en je wil 
een boekje laten printen voor je vereniging. Of je 
wil op zondag een mooi foto laten afdrukken op 
canvas. Dan kun je gewoon bij Nezzo terecht. 
In onze webshop, want die is 24/7 geopend. 
Kies op www.nezzo.nl een product, upload 
het bijbehorende bestand en betaal via iDeal. 
Eenvoudiger kan niet. Je kunt je bestelling afhalen 
in onze winkel. Heb je liever dat we de bestelling 
opsturen? Dan doen we dat. Reken dan wel op 
twee dagen extra levertijd en verzendkosten.

een aanbieding 
die gezien mag 

worden!
  

A2 POSTER 
  50 STUKS,

 
FULL COLOR BEDRUKT. 

       VANAF

Onze mailingservice: 
Dat is handig!
Ken je dat? Een grote stapel brieven en envelop-
pen op je bureau, die nog op de post moeten? 
Nezzo verzorgt het graag. Daarvoor hebben we 
onze mailingservice. Onze medewerkers vouwen 
brieven, stoppen ze in een envelop, frankeren 
ze en doen ze op de post. Natuurlijk kunnen we 
de enveloppen voor je bedrukken en de brieven 
personaliseren en uitprinten. Net wat je wil. 
We verzorgen natuurlijk ook graag al je andere 
mailings. Onze gemotiveerde medewerkers zijn 
er klaar voor!

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Als klant van Nezzo sla je twee vliegen in één klap. We zorgen voor een professionele afhandeling 
van je bestelling en je krijgt dus een kwaliteitsproduct geleverd. Daarnaast ben je maatschappelijk 
verantwoord bezig. Onze medewerkers zijn mensen die door verschillende oorzaken een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Twee dingen hebben ze gemeen: ze zijn competent en gemotiveerd. 
Dankzij jouw bestelling kunnen we hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds kleiner maken. Met als ultiem 
doel doorstromen naar een (betaalde) baan bij een regulier bedrijf. 

We bedrukken 
(bijna) alles
Voor het reguliere print- en drukwerk weet je ons 
vast al te vinden. We doen echter zoveel meer. 
We drukken die mooie foto op canvas of alumini-
um, maken spandoelen en steigerframedoeken 
en vlaggen. Maar we bedrukken ook bekers, 
placemats of pennen, ballonnen en petten. 
Net wat je wil. Via onze webshop regel je het 
allemaal heel gemakkelijk. We bedrukken alles. 
Nou ja, bijna alles. Wil je meer weten? Bel dan 
even of loop bij ons binnen.

Sterker in de 
samenleving
Nezzo print & creatie is een maatschappelijke 
onderneming van Pluryn. Pluryn ondersteunt 
mensen met complexe zorgvragen bij het 
vergroten van kansen op een zo volwaardig en 
zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit 
doen we met ruim 3.700 medewerkers via onze 
landelijk werkende voorzieningen voor langdurige 
zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel 
van ambulante diensten, arbeidsintegratie, 
onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. 
Iedereen doet mee! De kracht komt uit de mensen 
zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.
www.pluryn.nl 

ReviewSpot 
Geef je mening!
Heb jij gebruik gemaakt van onze diensten? We 
zijn heel benieuwd wat je van ons vindt. Geef je 
mening op ReviewSpot. Dat gaat heel gemakke-
lijk. Klik op ‘Schrijf een review’ en vul het formulier 
in. Je kunt een waardering geven aan de bestel-
ling, levering, service en prijs. En er is ruimte voor 
een tekstje. Vooral doen! Wij zijn er blij mee! 
www.reviewspot.nl/nezzo Nabewerking maakt 

het helemaal af
De service van Nezzo houdt niet op bij het afle-
veren van print- of drukwerk. Vaak is er nog een 
nabewerking nodig. Papier op het juiste formaat 
snijden, lijmen, inbinden, vouwen en nieten: we 
doen het allemaal. En netjes. Je krijgt een keurig 
afgewerkt product geleverd.

Printen of drukken? 
That’s the question
Het eeuwige dilemma: moeten we je opdracht 
printen of drukken? Wat is het verschil? En 
belangrijker: zie je verschil? Om met dat laatste 
te beginnen: er is kwaliteitsverschil, maar dat 
is voor het gewone reproductiewerk te verwaar-
lozen. 
De algemene stelregel is: digitaal printen is aan-
trekkelijk bij opdrachten in een kleine oplage en 
bij drukwerk dat je snel geleverd wil hebben. Bij 
een hoge oplage, bij drukwerk in Pantone-kleuren 
of drukwerk waarbij kleurechtheid een grote rol 
speelt, kiezen we voor offsetdrukken. 
Advies nodig? Bel of mail ons even of kijk op 
onze website.

Een beter milieu begint bij jezelf
Dus ook bij ons, dachten we bij Nezzo! Daarom zijn we zo blij met ons 
FSC-certificaat (Forest Stewardship Council). Dat betekent dat we drukwerk 
mogen leveren met dit duurzaamheidscertificaat. Drukwerk dat het FSC-keurmerk 
draagt, garandeert dat het eindproduct afkomstig is uit verantwoord en duurzaam 
beheerde bossen.
Maar daar blijft het niet bij. Ook met onze installatie om warmte terug te winnen 
dragen we bij aan een beter milieu. En we hebben ons pand duurzaam gerenoveerd. 
Bovendien recyclen we alle verbruiksmaterialen voor onze printers.

k o r t i n g s b o n

korting

10%
10% korting op je 
visite-

kaartjes 

DAT IS NOG 
EENS LEKKER 
UITGEVEN!

Tegen inlevering van deze bon bij Nezzo.

Arno Gubbels, 
Meubelindustrie Het Anker:

“Nezzo is de perfecte partner”

“Meubelfabriek Het Anker uit Druten  
levert wereldwijd banken en stoelen. 
Nezzo Print en Creatie is daarbij de perfecte 
partner voor ons drukwerk. Ze drukken 
steeds meer voor ons: van visitekaartjes en 
brochures tot productinformatie in alle 
talen. Nezzo levert keurig werk voor een 
faire prijs. De printshop bevindt zich 
bovendien op een steenworp afstand van 
ons bedrijf en daardoor kunnen we snel 
schakelen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen speelde zeker een rol bij de 
keuze voor Nezzo. Zakendoen is ook een 
kwestie van gunnen. De medewerkers met 
een arbeidsbeperking weten de klus altijd 
te klaren. Daar heb ik als ondernemer veel 
bewondering voor. Na een bezoek aan 
Nezzo kom ik weer helemaal opgeladen op 
de zaak.” 

Creatie geeft je ideeën vorm
Een boodschap komt beter over als deze aantrekkelijk is vormgegeven. Ben je op zoek naar een mooi 
ontwerp voor je flyer, een visitekaartje of je clubblad? Vraag het ons. De afdeling Creatie luistert naar je 
wensen en maakt je ideeën werkelijkheid. Natuurlijk kun je jouw ontwerpen ook printklaar aanleveren. 
Geen probleem.



Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws van Nezzo en onze actuele aan-
biedingen? Like ons op Facebook en volg 
ons op Twitter.

  www.facebook.com/nezzoprintcreatie

   www.twitter.com/nezzoprint

welkom bij 

n e z z o

€ 70,25
(EX. BTW)

Hoezo, 

laat maar hangen?

SPANDOEK

FULL COLOR,

INCLUSIEF OGEN
 

          VANAF

€ 14,–
(EX. BTW)

Onze webshop is 
altijd geopend
Stel, je zit ’s avonds achter je laptop en je wil 
een boekje laten printen voor je vereniging. Of je 
wil op zondag een mooi foto laten afdrukken op 
canvas. Dan kun je gewoon bij Nezzo terecht. 
In onze webshop, want die is 24/7 geopend. 
Kies op www.nezzo.nl een product, upload 
het bijbehorende bestand en betaal via iDeal. 
Eenvoudiger kan niet. Je kunt je bestelling afhalen 
in onze winkel. Heb je liever dat we de bestelling 
opsturen? Dan doen we dat. Reken dan wel op 
twee dagen extra levertijd en verzendkosten.

een aanbieding 
die gezien mag 

worden!
  

A2 POSTER 
  50 STUKS,

 
FULL COLOR BEDRUKT. 

       VANAF

Onze mailingservice: 
Dat is handig!
Ken je dat? Een grote stapel brieven en envelop-
pen op je bureau, die nog op de post moeten? 
Nezzo verzorgt het graag. Daarvoor hebben we 
onze mailingservice. Onze medewerkers vouwen 
brieven, stoppen ze in een envelop, frankeren 
ze en doen ze op de post. Natuurlijk kunnen we 
de enveloppen voor je bedrukken en de brieven 
personaliseren en uitprinten. Net wat je wil. 
We verzorgen natuurlijk ook graag al je andere 
mailings. Onze gemotiveerde medewerkers zijn 
er klaar voor!

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Als klant van Nezzo sla je twee vliegen in één klap. We zorgen voor een professionele afhandeling 
van je bestelling en je krijgt dus een kwaliteitsproduct geleverd. Daarnaast ben je maatschappelijk 
verantwoord bezig. Onze medewerkers zijn mensen die door verschillende oorzaken een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Twee dingen hebben ze gemeen: ze zijn competent en gemotiveerd. 
Dankzij jouw bestelling kunnen we hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds kleiner maken. Met als ultiem 
doel doorstromen naar een (betaalde) baan bij een regulier bedrijf. 

We bedrukken 
(bijna) alles
Voor het reguliere print- en drukwerk weet je ons 
vast al te vinden. We doen echter zoveel meer. 
We drukken die mooie foto op canvas of alumini-
um, maken spandoelen en steigerframedoeken 
en vlaggen. Maar we bedrukken ook bekers, 
placemats of pennen, ballonnen en petten. 
Net wat je wil. Via onze webshop regel je het 
allemaal heel gemakkelijk. We bedrukken alles. 
Nou ja, bijna alles. Wil je meer weten? Bel dan 
even of loop bij ons binnen.

Sterker in de 
samenleving
Nezzo print & creatie is een maatschappelijke 
onderneming van Pluryn. Pluryn ondersteunt 
mensen met complexe zorgvragen bij het 
vergroten van kansen op een zo volwaardig en 
zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit 
doen we met ruim 3.700 medewerkers via onze 
landelijk werkende voorzieningen voor langdurige 
zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel 
van ambulante diensten, arbeidsintegratie, 
onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. 
Iedereen doet mee! De kracht komt uit de mensen 
zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.
www.pluryn.nl 

ReviewSpot 
Geef je mening!
Heb jij gebruik gemaakt van onze diensten? We 
zijn heel benieuwd wat je van ons vindt. Geef je 
mening op ReviewSpot. Dat gaat heel gemakke-
lijk. Klik op ‘Schrijf een review’ en vul het formulier 
in. Je kunt een waardering geven aan de bestel-
ling, levering, service en prijs. En er is ruimte voor 
een tekstje. Vooral doen! Wij zijn er blij mee! 
www.reviewspot.nl/nezzo Nabewerking maakt 

het helemaal af
De service van Nezzo houdt niet op bij het afle-
veren van print- of drukwerk. Vaak is er nog een 
nabewerking nodig. Papier op het juiste formaat 
snijden, lijmen, inbinden, vouwen en nieten: we 
doen het allemaal. En netjes. Je krijgt een keurig 
afgewerkt product geleverd.

Printen of drukken? 
That’s the question
Het eeuwige dilemma: moeten we je opdracht 
printen of drukken? Wat is het verschil? En 
belangrijker: zie je verschil? Om met dat laatste 
te beginnen: er is kwaliteitsverschil, maar dat 
is voor het gewone reproductiewerk te verwaar-
lozen. 
De algemene stelregel is: digitaal printen is aan-
trekkelijk bij opdrachten in een kleine oplage en 
bij drukwerk dat je snel geleverd wil hebben. Bij 
een hoge oplage, bij drukwerk in Pantone-kleuren 
of drukwerk waarbij kleurechtheid een grote rol 
speelt, kiezen we voor offsetdrukken. 
Advies nodig? Bel of mail ons even of kijk op 
onze website.

Een beter milieu begint bij jezelf
Dus ook bij ons, dachten we bij Nezzo! Daarom zijn we zo blij met ons 
FSC-certificaat (Forest Stewardship Council). Dat betekent dat we drukwerk 
mogen leveren met dit duurzaamheidscertificaat. Drukwerk dat het FSC-keurmerk 
draagt, garandeert dat het eindproduct afkomstig is uit verantwoord en duurzaam 
beheerde bossen.
Maar daar blijft het niet bij. Ook met onze installatie om warmte terug te winnen 
dragen we bij aan een beter milieu. En we hebben ons pand duurzaam gerenoveerd. 
Bovendien recyclen we alle verbruiksmaterialen voor onze printers.

k o r t i n g s b o n

korting

10%
10% korting op je 
visite-

kaartjes 

DAT IS NOG 
EENS LEKKER 
UITGEVEN!

Tegen inlevering van deze bon bij Nezzo.

Arno Gubbels, 
Meubelindustrie Het Anker:

“Nezzo is de perfecte partner”

“Meubelfabriek Het Anker uit Druten  
levert wereldwijd banken en stoelen. 
Nezzo Print en Creatie is daarbij de perfecte 
partner voor ons drukwerk. Ze drukken 
steeds meer voor ons: van visitekaartjes en 
brochures tot productinformatie in alle 
talen. Nezzo levert keurig werk voor een 
faire prijs. De printshop bevindt zich 
bovendien op een steenworp afstand van 
ons bedrijf en daardoor kunnen we snel 
schakelen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen speelde zeker een rol bij de 
keuze voor Nezzo. Zakendoen is ook een 
kwestie van gunnen. De medewerkers met 
een arbeidsbeperking weten de klus altijd 
te klaren. Daar heb ik als ondernemer veel 
bewondering voor. Na een bezoek aan 
Nezzo kom ik weer helemaal opgeladen op 
de zaak.” 

Creatie geeft je ideeën vorm
Een boodschap komt beter over als deze aantrekkelijk is vormgegeven. Ben je op zoek naar een mooi 
ontwerp voor je flyer, een visitekaartje of je clubblad? Vraag het ons. De afdeling Creatie luistert naar je 
wensen en maakt je ideeën werkelijkheid. Natuurlijk kun je jouw ontwerpen ook printklaar aanleveren. 
Geen probleem.



wist je dat...
Nezzo staat voor: 
      Net zo als een ander

Wij te volgen zijn op 
       Facebook & Twitter

Persoonlijke service 
             bij ons op nr. 1 staat

In veel gevallen al de volgende   
       dag kunnen leveren

Wij je bestelling ook kunnen bezorgen

WIJ VOOR EEN OPLOSSING ZORGEN 
ALS JE NIET TEVREDEN BENT?

       Onze missie is: 
baanbrekend in 
           druk en werk

   Je altijd een gratis 
proefprint kunt 
           laten maken

   Je drukwerk ook huis-aan-huis 
kunt laten bezorgen

     WE EEN WEBSHOP HEBBEN 
BOORDEVOL DRUKWERKPRODUCTEN

Wij bestanden altijd druktechnisch controleren

WIJ FSC-GECERTIFICEERD ZIJN

Is t niet raar dat alleen hier een ? achter staat?



wist je dat...

We ieder jaar op de 
              Leste Mert staan

Wij heerlijke koffie 
              van Coffyn hebben

Ons pand deels wordt 
            verwarmd met restwarmte

               Onze medewerkers 
de beschikking hebben 
            over een digitaal portfolio

Maar dat het eigenlijk 
        iedere dag bij ons open huis is

WIJ IEDER JAAR 
OPEN HUIS HOUDEN

Wij te volgen zijn op 
    Facebook & Twitter

Wij onderdeel van 
Pluryn zijn

Mark Beerens 
2 muurschilderingen 
in ons pand maakte

WIJ OVER EEN MODERN 
LESLOKAAL BESCHIKKEN



DE NEZZO 
SPECIALISTEN werken bij 

n e z z o

Ontdek wat je 
leuk vindt
Zoveel mensen zoveel wensen. Wat doe jij het 
liefst? Werk je liever achter de computer of vind 
je het leuk om mensen aan de balie te helpen? 
Ontdek bij Nezzo wat je leuk vindt en goed kunt. 
Er is altijd iemand in de buurt om je te helpen. Je 
leert om goed en zelfstandig te werken. 
Onze mogelijkheden:
- Vormgeving
- Print- en kopieerwerk
- Nabewerking
- Mailings verzorgen
- Balie / administratie
- Werken in de kantine
- Opleiding

Niet zomaar een leerbedrijf
Als je kunt kiezen tussen een leerbedrijf en een erkend leerbedrijf, welke kies je dan? Juist, het erkende 
leerbedrijf. Want daar weet je zeker dat je de goede dingen leert en dat alles goed geregeld is. 
Nezzo is een erkend leerbedrijf. Dus dat treft. Als je wilt, kun je bij ons de opleiding Assistent Media-
medewerker (mbo niveau 1) volgen. Je kunt je bij ons ook voorbereiden op een (betaalde) baan bij 
een ander bedrijf. Of je blijft gewoon bij Nezzo werken. 

* Fred Rosmalen
orderbegeleider

* Benjamin Pronk
medewerker
administratie

* Kimberley Roos
medewerker
nabewerking

Deze drukwerkduizendpoot                   
         heeft antwoord op 
                    iedere grafische vraag.

 Het beheer van de kas 
is voor Benjamin een 
                        fluitje van een cent.

Rillen, lamineren of 
            inbinden? Kimberley weet     
   er wel raad mee!

Mansur Ahadi:

“Met dank aan de goede 
begeleiding”

Mansur begon bij Nezzo met licht admini- 
stratief werk. Na anderhalf jaar had hij zo-
veel bijgeleerd, dat hij op zoek kon naar een 
baan in het bedrijfsleven. “Eerst voerde ik 
facturen in. Later kwamen daar het helpen 
van mensen aan de balie, het bedienen van 
de kassa en het bijhouden van het kasboek 
bij. Ik ben bij Nezzo echt in mijn werk ge-
groeid. Op een gegeven moment kon ik met 
de printers overweg en mocht ik eenvoudi-
ge printopdrachten uitvoeren.” Reïntegra-
tiebedrijf Jobstap zorgde ervoor dat hij in 
de telefoonwinkel van zijn broer aan de slag 
kon. “Ik doe nu min of meer hetzelfde als ik 
bij Nezzo deed. Ik heb veel aan de ervaring 
die ik daar heb opgedaan. Met dank aan de 
goede begeleiding.”

Colofon           
Nezzo Nieuws is een uitgave van
Nezzo print en creatie

Kattenburg 60 - 6651 AR  Druten
Tel. 0487 - 52 90 90
E-mail: info@nezzo.nl - Internet: www.nezzo.nl

Vormgeving:  
Nezzo print en creatie 
8 Maatjes Grafisch ontwerp 

Fotografie:
Eric Tonn

Wist u dat...
Wij onderdeel van 
Pluryn zijn

Nezzo print en creatie biedt 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de mogelijkheid 
werkervaring op te doen. Wij 
hebben de volgende vacatures:

-  Medewerker afdeling  
nabewerking 

-  Medewerker balie/ 
receptie

- Medewerker DTP-studio

Wil je meer weten? Kijk op www.nezzo.nl 
onder ‘Werken bij Nezzo’.

Ellen van Haren:

“Nezzo is een aanrader”

Werken bij Nezzo was voor Ellen van Haren 
eigenlijk een tussendoortje. Maar dat 
tussendoortje duurde uiteindelijk ruim 10 
jaar. “Het beviel zo goed. Het was precies 
wat ik wilde”, vertelt ze. Ellen deed vooral 
administratief werk en groeide. “Op een 
gegeven moment wilde ik verder en kon ik 
via een bedrijvenproject van Pluryn bij 
Radboudumc in Nijmegen terecht. Ik ben 
er begonnen met het digitaliseren van 
patiëntendossiers. Nu voer ik verwijzingen 
van huisartsen in. Ik heb het erg naar mijn 
zin en krijg vaak complimenten. Ik kan het 
dan ook iedereen aanraden om naar Nezzo 
te gaan. Je leer er veel en wordt goed 
begeleid. Ik ben blij dat ik daar terecht ben 
gekomen!”
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Nezzo print en creatie biedt 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de mogelijkheid 
werkervaring op te doen. Wij 
hebben de volgende vacatures:

-  Medewerker afdeling  
nabewerking 

-  Medewerker balie/ 
receptie

- Medewerker DTP-studio

Wil je meer weten? Kijk op www.nezzo.nl 
onder ‘Werken bij Nezzo’.

Ellen van Haren:

“Nezzo is een aanrader”

Werken bij Nezzo was voor Ellen van Haren 
eigenlijk een tussendoortje. Maar dat 
tussendoortje duurde uiteindelijk ruim 10 
jaar. “Het beviel zo goed. Het was precies 
wat ik wilde”, vertelt ze. Ellen deed vooral 
administratief werk en groeide. “Op een 
gegeven moment wilde ik verder en kon ik 
via een bedrijvenproject van Pluryn bij 
Radboudumc in Nijmegen terecht. Ik ben 
er begonnen met het digitaliseren van 
patiëntendossiers. Nu voer ik verwijzingen 
van huisartsen in. Ik heb het erg naar mijn 
zin en krijg vaak complimenten. Ik kan het 
dan ook iedereen aanraden om naar Nezzo 
te gaan. Je leer er veel en wordt goed 
begeleid. Ik ben blij dat ik daar terecht ben 
gekomen!”
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Werken en leren 
in een grafisch 
bedrijf
Wil je graag aan de slag in een professioneel 
grafisch bedrijf? Andere mensen ontmoeten of 
een vak leren? Dan is Nezzo print en creatie 
echt iets voor jou. Nezzo ligt in het centrum van 
Druten en is goed met het openbaar vervoer te 
bereiken. Het is een full-service grafisch bedrijf 
dat printwerk en reclameproducties levert aan 
particulieren en bedrijven. De medewerkers zijn 
mensen die om verschillende redenen een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Ze verzorgen de 
grafische vormgeving, het printwerk, ze doen 
de administratie en staan klanten te woord. Bij 
Nezzo is veel mogelijk. Je kunt bij ons ook een 
grafische opleiding volgen of je voorbereiden op 
(betaald) werk.

Erkend leer- werkbedrijf
niveau 1 t/m 4


