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Voorwoord
De zorg- en welzijnssector kent vele mooie opleidings- en 

carrièremogelijkheden. Met deze Toekomstwijzer brengen we 

jou graag op de hoogte van de mogelijkheden in de regio's 

Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe. 

Zo kun jij gericht een keuze maken over 

wat je gaat doen én betekenen 

voor vele mensen.

Kijk ook eens op www.zorgenwelzijnplein.nl en www.youchooz.nl voor de laatste vacatures, maar ook voor beroepstesten. Daarmee zie je direct wat er mogelijk is en wat er bij jou past!
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“Ik krijg hier 

veel doorgroei- 

mogelijkheden en 

daar wil ik graag 

van gebruik- 

maken.”

“Ik werk in de thuiszorg als coördinerend wijk verpleeg-
kundige. Ik heb voor deze functie gekozen omdat het 
werk in de wijkzorg mij veel vrijheid biedt. Persoonlijk 
vind ik het heel uitdagend. Ik heb voor mijn gevoel 
meer bevoegdheden dan ik in andere branches als 
hbo-verpleegkundige zou krijgen. De keuze voor mijn 
huidige werkgever was voor mij ook direct duidelijk. 
Ik krijg hier veel doorgroeimogelijkheden en daar 
wil ik graag van gebruikmaken.”

Quincey Ruis
Coördinerend wijkverpleegkundige
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Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er voor mensen 
met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische 
stoornissen. Je kunt hierbij denken aan overspannenheid, 
trauma’s, angst- en stemmingsproblemen, persoonlijk-
heidsproblemen of verslaving. Wanneer je in de GGZ 
werkt, help je mensen de draad van hun leven weer op te 
pakken. Je helpt hen op weg naar een betere toekomst.
 
 Wat kun je worden:  
psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en 
maatschappelijk werker.

Kinderopvang 
Voel je meer voor de doelgroep kinderen? Dan is de 
kinderopvang wellicht een mooie plek om in te werken.

Kinderopvang is een breed begrip. De opvang vindt onder 
meer plaats bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf, 
de buitenschoolse opvang bij gastouders, bij kinder- en 
jongerenwerk, buurtwerk, jeugdzorg en het (basis)onder-
wijs. Waar je ook werkt, je zult de hele dag bezig zijn met 
de verzorging en begeleiding van kinderen.

 Wat kun je worden: 
pedagogisch medewerker of vestigingsmanager.

Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)  
Zo kun je aan de slag in de verpleging, verzorging en 
thuiszorg (VVT). Zoals je waarschijnlijk weet blijven de 
meeste mensen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen. Jij kunt hen daarbij ondersteunen en de zorg 
leveren die past bij hun wensen en behoeften. Wanneer 
iemand niet meer zelfstandig thuis kan wonen, verhuist 
diegene naar een verpleeghuis voor specialistische zorg. 
Dit gebeurt op het moment dat lichamelijke en/of geeste-
lijke klachten te zwaar worden.

 Wat kun je worden: 
specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (wijk)
verpleegkundige, verzorgende en helpende.

Waar kun je werken?
De zorg- en welzijnssector biedt ongelooflijk veel 
interessante mogelijkheden om te werken. We 
vertellen je graag meer over waar, op welke manier 
en vanuit welke functie jij van betekenis kunt zijn. 
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“Ik werk als coördinerend begeleider in de gehandicaptenzorg 
met cliënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Dat zijn 
mensen die dus op een later moment in hun leven hersenschade 
heb ben opgelopen. De werking van het brein vind ik erg interes-
sant. Het is daarom ook echt mijn doelgroep. Maar met welke 
cliënten je ook werkt, mijn ervaring is dat je altijd kijkt naar 
hoe je beste uit iemands leven kunt halen. Dat is natuurlijk 
voor iedereen persoonlijk. Maar met de juiste manieren 
kun je ieder mens een zo volwaardig mogelijke 
plek in de maatschappij geven.”

Romy Feuerberg 
Coördinerend begeleider

“Mijn ervaring 

is dat je altijd 

kijkt naar hoe je 

het beste uit 

iemands leven 

kunt halen.”
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Ziekenhuizen
In het ziekenhuis krijg je vooral te maken met patiënten 
die tijdelijk en vaak specialistische zorg nodig hebben. 
Ze worden meestal doorverwezen door een andere 
zorgverlener, onder wie de huisarts, of ze worden met 
spoed binnen gebracht. Werken in het ziekenhuis is 
dynamisch en de contacten met de patiënten zijn vaak 
van korte duur. Binnen een ziekenhuis wordt er dag en 
nacht zorg verleend: je moet dus rekening houden met 
werktijden in de weekenden en avonduren.

Op volgjehart.nl vind je een overzicht van alle leerwerk-
trajecten in de regio Den Haag. 

 Wat kun je worden: 
specialist, anesthesiemedewerker, operatieassistent, 
verpleegkundige en medische secretaresse.

Gehandicaptenzorg 
Binnen de gehandicaptenzorg richt je je op mensen met 
een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking 
(of een combinatie). Elke beperking vraagt om een andere 
manier van ondersteuning en zorg. Jij helpt mensen om 
zoveel mogelijk een leven te leiden dat past bij wat ze 

willen én wat ze nog zelf kunnen. Vanuit jouw rol 
 ondersteun je zoveel mogelijk. 

 Wat kun je worden: 
(ambulant) begeleider, gedragsdeskundige, ergo- of 
fysiotherapeut of logopedist. 

Eerstelijnszorg 
Wanneer iemand zorg nodig heeft, dan komt diegene in 
de meeste gevallen in contact met de eerstelijnszorg. 
Denk aan de huisarts of de tandarts, waarvoor geen 
verwijzing nodig is. Met een baan in de eerstelijnszorg 
werk je voornamelijk zelfstandig. Wel maak je vaak 
onderdeel uit van een klein tot middelgroot team en 
heb je regelmatig werkoverleg met collegazorgverleners.

 Wat kun je worden: 
apotheker-, tandarts- of dokters assistent, huisarts, 
praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist.
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Jeugdzorg 
Binnen de jeugdzorg kun je in verschillende functies 
kinderen en jongeren helpen bij problemen. Zo help je hen 
uitgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Je 
ondersteunt het kind, de jongere en soms het hele gezin. 
Als kinderen/jongeren niet meer thuis wonen, maar in 
een instelling, begeleid je hen op basis van het behandel-
plan in hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

 Wat kun je worden: 
jeugdwerker, gezinshuisouder, ambulant hulpverlener en 
pedagogisch medewerker. 

Welzijn
Werken in de welzijnssector varieert van werken met 
kinderen en jongeren tot werken met vluchtelingen, 
drugsverslaafden of daklozen. Maatschappelijk werk richt 
zich op mensen met uiteenlopende problemen, zoals 
schuldhulpverlening. Kortom, in de welzijnssector vang je 
mensen op en help je hen zo goed mogelijk hun problemen 
op te lossen. Hiervoor zet je bijvoorbeeld activiteiten op in 
buurthuizen en jongerencentra, maar begeleid je mensen 
ook persoonlijk.

 Wat kun je worden: 
begeleider, sociaal werker, maatschappelijk werker of 
bijvoorbeeld verslavingsarts. 

Kraamzorg 
Kraamzorg is de zorg die wordt verleend voor, tijdens en 
na de bevalling aan een kersverse moeder en haar gezin. 
Je assisteert de verloskundige tijdens een thuisbevalling 
en leert daarna de moeder en haar partner de baby te 
verzorgen. Je geeft onder meer advies en voorlichting 
over borstvoeding en goede hygiëne. Kraamzorg wordt 
ongeveer tot acht dagen na de bevalling gegeven. 
Daarna kan het gezin het - dankzij jou als kraam- 
verzorgende - alleen af.

 Wat kun je worden: 
kraamverzorgende.

 8 Toekomstwijzer 2021-2022 – Zorg en Welzijn



“Ik vind het uitdagend werk. Je geeft mensen het vertrouwen dat ze nodig hebben.”

“Ik werk als begeleider D bij Ipse De Bruggen, een 
zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke en 
meervoudige beperking. Ik ben onderdeel van de nieuwe 
zorg locatie VIC Sportlaan. Dit is een kleinschalige 
woon- en werkomgeving voor mensen die extra 
intensieve zorg nodig hebben. Samen met de manager, 
de gedragswetenschappers en begeleiders kijken we wat 
de beste begeleiding is voor iemand. Ik vind het 
uitdagend werk. Je geeft mensen het vertrouwen dat ze 

nodig hebben. Je plant een zaadje en je ziet het 
langzaam groeien. Dat geeft voldoening.”

Asief Oedai 
Begeleider D
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“Ik werk als mbo-verpleegkundige in een woonzorgcentrum. 
Daar heb ik mijn ‘eigen afdeling’ binnen de psychogeriatrie. 
Ik coach het team, houd de kwaliteit van zorg in de gaten 
en verleen zelf zorg. Ik heb daarnaast verpleegkundige 
coördinatiediensten op alle afdelingen. Daarmee doe ik 
triage, neem ik waar voor de arts en teamleiding wanneer 
deze afwezig zijn, en ondersteun ik collega’s bijvoorbeeld bij 
verpleegtechnische handelingen. Mijn werk en de ouderen-
zorg zijn heel interessant.”

Shelley Korver
Verpleegkundige

“Ik coach het team, houd de kwaliteit van zorg in de gaten en verleen zelf zorg.”
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Revalidatiezorg 
Soms hebben mensen revalidatiezorg nodig. Dit is zorg dat 
hen helpt te herstellen van bijvoorbeeld een ziekte of een 
ziekenhuisopname. Revalidatiezorg wordt daarnaast 
ingezet om te voor komen dat mensen te maken krijgen 
met mogelijke lichamelijke problemen. Binnen de 
revalidatie zorg help je patiënten het leven weer op te 
pakken, zoveel mogelijk als ze dat gewend waren 
en met acceptatie van een eventuele beperking.

 Wat kun je worden: 
ergo- of fysiotherapeut, orthopedagoog, 
verpleegkundige, bewegingsagoog, prothese- 
en orthesemaker en revalidatie arts.

Benieuwd naar 
meer verhalen van 
medewerkers die 
actief zijn in één 

van deze branches?  

Bekijk ze op 
ontdekdezorg.nl
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•  Bij een bol-opleiding ga je vijf dagen per week naar 
school en loop je verschillende stages. Per opleiding 
verschilt het hoe vaak je op stage gaat, maar er bestaat 
een regeling waarbij 20% van de opleiding uit stage moet 
bestaan. Je komt hierbij in aanmerking voor een studie-
financiering.

•  Bij een bbl-opleiding ga je meestal een dag per week 
naar school en werk je de andere dagen bij een erkend 
leerbedrijf. Je verdient dan al een salaris.

•  Bij een voltijdstudie ga je elk dag naar school. Je komt 
hierbij in aanmerking voor een studiefinanciering.

•  Bij de deeltijdvariant ga je enkele dagdelen in de week 
naar school, vaak in de avond. Je hebt dan geen recht 
op studiefinanciering.

•  Bij de duale variant werk je als leerling in een zorg- of 
welzijnsinstelling en ontvang je een salaris. Je werk 
wissel je af met enkele periodes theorielessen op school. 
Tijdens deze periode krijg je geen salaris, maar kun je 
wel in aanmerking komen voor studiefinanciering. Dit is 
in de vorm van een lening.

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?

Overweeg je een opleiding in zorg en welzijn? Dan kun je verschillende leerwegen 
kiezen. Zo kun je in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kiezen voor een 
beroepsopleidende leerweg (bol) of een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In hoger 
beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) kies je voor een voltijd, 
deeltijd of duale variant.
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De feiten op een rij: 
 Voltijd of bol 
• School en stages
• Drie of vier dagen per week les op school
• Enkele stageperioden tijdens je opleiding
• Meer theorie, minder praktijk
• Veel contact met studiegenoten
• Studiekosten zelf betalen
•  Je krijgt studiefinanciering + ov-jaarkaart  

(boven de 18 jaar)

 Deeltijd, duaal of bbl 
• Werken en leren
• Een dag per week les op school
• Meestal drie of vier dagen per week werken
• Meer leren in de praktijk
• Eigen inkomen 
• Vaak geldt een minimumleeftijd van 18 of 21 jaar
• Opleiding kan betaald worden door je werkgever

Opleidingen in de regio

Wil je weten waar je in de regio 
Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord 
en Rijn Gouwe een opleiding kunt 
volgen? Op pagina 14 tot en met 23 
stellen de volgende opleidingsinstitu-
ten zich aan je voor.
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Er is 
meer mogelijk 
dan je denkt!

ROC Mondriaan
Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk
Wil je iets doen met zorg en welzijn? Dan kun je bij ROC Mondriaan kiezen uit 
verschillende opleidingen van Entree tot en met 4. We hebben locaties in Den 
Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Jouw ontwikkeling, praktijkgericht leren en 
steeds weer vernieuwen staan bij alle opleidingen centraal. Zo leer jij de vaar-
digheden die je nodig hebt om na je opleiding een passende baan te vinden. 
Er zijn twee leerwegen: bol en bbl. Kies je voor een bol-opleiding? Dan ga je 
vijf dagen per week naar school en loop je verschillende stages. Liever een 
bbl-opleiding? Dan ga je een dag per week naar school en werk je de andere 
dagen bij een erkend leerbedrijf. 

Samen met werkgevers uit de regio
Samen sta je sterker en daarom werkt ROC Mondriaan 
nauw samen met werkgevers uit de regio. Door stage te 
lopen help je bedrijven aan nieuwe ideeën en werkwijzen. 
Er worden regelmatig gastlessen en trainingen gegeven 
door de mensen uit het beroepenveld. Zo helpen we 
elkaar! Jouw toekomst staat bij ons centraal en samen 

met de professionals uit de praktijk werken we aan steeds 
beter en vernieuwend onderwijs. Na je opleiding nog 
verder leren? Je kunt doorstromen binnen het mbo of 
naar het hbo. Ook kan je verschillende bij- en nascho-
lingstrajecten volgen binnen het mbo. 

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?
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Welzijn niveau

Assistent dienstverlening en zorg entree 

 Dienstverlening helpende zorg en welzijn 2 

 Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 

 Gespecialiseerd pedagogisch  
medewerker

4

 Maatschappelijke zorg 3 en 4

Sociaal werker 4

Onderwijsassistent 4 

Zorg niveau

Assistent dienstverlening en zorg entree 

 Dienstverlening helpende zorg en welzijn 2 

 Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg 3 

Apothekersassistent 4

Doktersassistent 4 

Mbo-verpleegkundige 4 

Praktijkopleider 4

Opleidingen ROC Mondriaan

Meer info088 - 666 20 00 www.rocmondriaan.nl   
www.extrastrong.pro

Open dagen
Kijk voor de actuele informatie en invulling van het 
programma op www.rocmondriaan.nl

• Dinsdag 9 november 2021, van 15:00 – 20:00 uur
• Dinsdag 1 februari 2022, van 15:00 – 20:00 uur
• Dinsdag 15 maart 2022, van 15:00 – 20:00 uur
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mboRijnland
Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, 
Woerden en Zoetermeer      
Werk jij graag met mensen? Ben je goed in luisteren? En word jij blij als 
anderen om jou heen blij zijn? Dan is een opleiding in de richting Welzijn en 
Zorg iets voor jou! mboRijnland biedt een heleboel welzijn- en zorgopleidingen 
aan, van niveau 1 tot en met 4. Je leert bij mboRijnland meer dan een vak. Er 
is volop ruimte voor je talent, eigenheid en persoonlijke ontwikkeling.

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?

Je betekent iets voor anderen
Werk je in de zorg, dan beteken je iets voor anderen. Je 
hebt dagelijks met mensen te maken die jouw aandacht 
nodig hebben. Je toekomstige baan is veelzijdig en je hebt 
veel verantwoordelijkheid. Mensen vertellen hun verhaal 
aan jou, waarna jij de juiste beslissingen neemt. Volg je 
een opleiding in de richting van welzijn en zorg, dan kun 
je waarschijnlijk snel aan de slag! Twijfel dus niet langer 
en bekijk onze studierichtingen.
 

Praktijkgericht onderwijs
Volg je een opleiding bij mboRijnland, dan volg je prak-
tijkgericht onderwijs. Dat vinden we belangrijk, want wij 
denken dat je het meeste leert door je handen uit de 
mouwen te steken. Je kunt kiezen uit twee leerwegen: bol 
(beroeps opleidende leerweg) en bbl (beroepsbegeleidende 
leerweg). Doe je een bol-opleiding, dan ga je vijf dagen 
per week naar school en loop je verschillende stages. 
Volg je een bbl-opleiding, dan ga je één keer per week 
naar school en werk je de overige dagen bij een erkend 
leerbedrijf. 

méér dan mbo
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Meer info088 - 222 17 77www.mborijnland.nl 

Opleidingen Welzijn en Zorg mboRijnland

Welzijn – Sociaal Werk niveau

Sociaal Werker 4

Welzijn – Werken met kinderen niveau

 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3

 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4

Onderwijsassistent 4 

Zorg – Assisterende in de gezondheidszorg niveau

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 3 

Apothekersassistent 4 

Doktersassistent 4 

Tandartsassistent 4

Zorg – Verzorging, verpleging en begeleiding niveau

Assistent Dienstverlening en Zorg (entree) 1 

Dienstverlening, uitstroomrichting  
Helpende Zorg en Welzijn

2

Combinatieopleiding Maatschappelijke Zorg 
en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

3

Verpleegkundige 4

Zorg – Maatschappelijke zorg niveau

Agogisch Medewerker Geestelijke  
Gezondheidszorg

4

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Open dagen
Kijk voor actuele informatie en invulling 
van de open dagen op www.mborijnland.nl. 
• Maandag 1 november 2021
• Zaterdag 5 februari 2022
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Haagse Hogeschool
Let’s change! Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. 
Wij willen de wereld waarin wij leven veranderen, verbeteren. Maar dat lukt 
alleen als we dat samen doen, zelf groeien en zo mee veranderen. Want wie 
betrokken is bij de wereld waarin we leven en daarin kritisch rondkijkt en 
vooruitkijkt, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben. En die vinden 
we sneller als we voortdurend elkaars inzichten, vaardigheden en technieken 
delen en leren toepassen. 

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?

Opleiding Social Work (voltijd en deeltijd/
duaal) 
Als je wilt weten wat mensen drijft en als je hen wilt 
helpen het beste uit hun leven te halen, dan is de oplei-
ding Social Work (voltijd of deeltijd/duaal) echt iets voor 
jou. Als social worker leer je mensen zichzélf te helpen, 
zodat zij zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij. 
Daarnaast leer je in een team te werken en leer je jouw 
talenten en kennis in te zetten om anderen te motiveren 
en te inspireren.

Opleiding HBO-Verpleging (voltijd en deeltijd) 
Val je niet flauw bij het zien van een beetje bloed en 
schrikken operaties op tv je niet af? Mooi, want als 
verpleegkundige heb je vaak te maken met onverwachte 
gebeurtenissen, waarbij snel en adequaat handelen van 
levensbelang zijn. Geen dag is hetzelfde. Je helpt patiën-
ten bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging en 
medicatie of je praat met ze over hun depressie, schulden 
of verslaving. De patiënt en zijn netwerk staan centraal. 

Er is 
meer mogelijk 
dan je denkt!
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Samen met bijvoorbeeld artsen, diëtisten, maatschappe-
lijk werkers en fysiotherapeuten werk je aan herstel en 
preventie. Met onze opleiding verpleegkunde ben je goed 
voorbereid op de toekomst; al onze leerjaren zijn aange-
past aan Bachelor of Nursing. 

Open dagen
Ben je geïnteresseerd in de voltijdvariant of de flexibele 
deeltijdvariant met veel vrijheid in wat je wil leren, maar 
ook hoe, waar en wanneer je dat wil doen? Kom dan naar 
één van onze open dagen. 

•  Zaterdag 13 november 2021 van 10.00 – 14.00 uur
•  Zaterdag 5 februari 2022 van 10.00 – 14.00 uur
•  Vrijdag 1 april 2022 van 16.00 – 20.00 uur

HBO-Verpleegkunde 
Voltijd:
070 – 445 83 80
hbo-v@hhs.nl    

Deeltijd: 
070 – 305 23 44 
flex-hbov@hhs.nl  

Social Work 
070 – 445 83 30 

Voltijd:
sw-opendag@hhs.nl  

Deeltijd: 
sw-dtdu@hhs.nl 

Meer infowww.dehaagsehogeschool.nl
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Hogeschool Inholland 
Den Haag en Rotterdam
Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt Hogeschool Inholland 
bacheloropleidingen aan. Inholland is een hogeschool met een prettige en 
persoonlijke sfeer waar studenten en docenten elkaar kennen. Je krijgt tijdens 
je opleiding alle steun en ruimte om je talenten breed te ontwikkelen en je 
ambities waar te maken.

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?

Ben jij de Sociaal Werker van de toekomst? 
Wil jij je inzetten voor een gezonde samenleving waaraan 
iedereen duurzaam kan deelnemen? Als sociaal werker 
begeleid, ondersteun en activeer je mensen die buiten de 
boot dreigen te vallen. Met de opleiding Social Work groei 
je in de praktijk uit tot een initiatiefrijke, kritische profes-
sional met een breed perspectief.

Leren is durven 
Tijdens de opleiding leer je mensen aan te moedigen om 
de regie in eigen hand te nemen. Daarvoor ontwikkel jij 
je tot een breed opgeleide, praktijkgerichte en vooral 
kritische professional. Dat gaat niet vanzelf en daarom 
geldt bij Inholland: leren is durven. Toon lef, ben onder- 
nemend, kijk voorbij grenzen en durf ook kritisch naar 
jezelf te kijken. Bij de opleiding Social Work leer je verder 
te kijken dan je eigen vakgebied en je werkt samen met 
docenten, onderzoekers en andere studenten aan 
concrete vraagstukken in het werkveld. 

Social Work: 
samen het beste uit 

mensen halen!
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Inholland is persoonlijk en dichtbij 
Vanaf jouw eerste stap bij Hogeschool Inholland leren we 
je kennen. En we erkennen je meteen als aankomend 
sociaal werker. Docenten en een persoonlijke leercoach 
volgen je op de voet. Uiteraard bieden we je je ruimte 
voor je eigen interesses. In jaar 3 en 4 kies je voor het 
profiel jeugd, langdurige en complexe zorg of welzijn en 
samenleving. Daarbij kies je ook een praktijkplek en geef 
je invulling aan je eigen afstuderen. En zoals jij je interes-
ses volgt, volgen wij jou met interesse. Bij ons op school of 
tijdens de stages, die je ook in het buitenland kunt lopen. 
Dat maakt Social Work bij Inholland dichtbij, persoonlijk 
en professioneel. 

Open dagen
Bezoek een (online) open dag en ontdek of Social Work 
dé opleiding is die bij jou past.

•  Zaterdag 6 november 2021  open dag
•  Woensdag 15 december 2021  open avond
•  Woensdag 9 februari 2022  open avond
•  Zaterdag 9 april 2022 open dag

Hulp bij studiekeuze
Een studiekeuze maken kan lastig zijn. 
Op www.inholland.nl/studiekeuze vind je meerdere 
studiekeuzetools die jou op weg helpen bij het maken van 
een goede studiekeuze. Voor een persoonlijk adviesgesprek 
of een uitgebreide studiekeuzetest kun je ook bij een van 
onze studiekeuzeadviseurs terecht.

Locatie Den Haag
studiekeuze.denhaag@inholland.nl 

Locatie Rotterdam
studiekeuze.rotterdam@inholland.nl

Meer infoKijk voor actuele informatie en het programma opwww.inholland.nl/opendag
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Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten 
de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Bij onze hogeschool staan we voor 
kwaliteit en bieden we goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze 
aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat 
studenten gaan leren en blijven leren. In onze opleidingen besteden we 
aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van intercul- 
turele en internationale en multiculturele competenties.

Waar kun je in de regio een opleiding volgen?

Opleiding tot Verpleegkundige
Spreekt het je aan om leren en werken te combineren? 
Wil je jezelf de komende jaren ontwikkelen tot een 
professionele verpleegkundige op hbo-niveau? Ontdek de 
mogelijkheden die een deeltijd hbo-opleiding verpleeg-
kunde jou te bieden heeft. Het programma van de 
Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd is opgebouwd uit 

praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het 
werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week). 
Doordat je leren en werken combineert, kun je de kennis 
en ervaring vanuit de opleiding meteen toepassen in je 
werk. Tegelijkertijd gebruik je ervaringen in de praktijk 
ook op school.

Hoger onderwijs 
met onderscheidende 

opleidingen
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Vaktherapie
www.hsleiden.nl/vaktherapie

Opleiding tot Verpleegkundige
www.hsleiden.nl/verpleegkunde 

Vaktherapie
Kind, jongere of volwassene: iedereen heeft een eigen 
aanpak nodig. Als vaktherapeut speel je daar op in. 
Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapievorm 
waarbij je kunst inzet als middel om de psychische, 
sociale en emotionele gezondheid van cliënten te 
verbeteren. Hierbij focus je minder op het praten over 
de problemen. In plaats daarvan ga je op een creatieve 
manier actief aan de slag met de cliënt. Kunst biedt een 
manier om emoties op een veilige manier te uiten en te 
experimenteren met nieuw gedrag. De cliënt krijgt zo de 
kans om een ander perspectief te ontwikkelen en nieuwe 
oplossingen te vinden.

Open dagen
Twijfel je nog over je studiekeuze of heb je nog een vraag 
over een opleiding van Hogeschool Leiden? Stel al je 
vragen tijdens een van de (online) open dagen.
De eerstvolgende mogelijkheden om deel te nemen aan 
een (online) open dag zijn:
• Zaterdag 9 oktober 2021
• Zaterdag 11 december 2021
• Zaterdag 12 februari 2022
• Zaterdag 2 april 2022

Meer infowww.hsleiden.nl
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Waar vind je meer 
informatie?

Matchcafé
Lijkt het je ook fijn om op een laagdrempelige manier met 
verschillende werkgevers in gesprek te gaan om er zo 
achter te komen wat goed bij jou past? Bezoek dan het 
(online) Matchcafé. Hier maak je kennis met verschillende 
zorg- en welzijnsorganisaties. Zij vertellen over wat het 
werken bij hen inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Na 
een algemene introductie kun je samen met andere 
geïnteresseerden in gesprek met de organisatie van jouw 
keuze. Een mooie kans dus om al jouw vragen te stellen. 
Op www.zorgenwelzijnplein.nl houden we je op de 
hoogte van de openingstijden van het Matchcafé. 

Sterk in je werk 
Zit jij nog met vragen over hoe jij aan de slag kunt gaan 
in de Zorg en Welzijn en wat je daarvoor nodig hebt? 
Schakel dan een gratis loopbaancoach in van Sterk in je 
werk. In een persoonlijk gesprek kijken jullie samen naar 
waar je goed in bent, waar je kansen op werk liggen en 

wat je daar voor nodig hebt. Iets voor jou? 
www.sterkinjewerk.nl/aanmelden

Meer weten? 
Klik hier en bekijk het filmpje!

Overzicht van handige sites:
www.zorgenwelzijnplein.nl

www.youchooz.nl

www.ontdekdezorg.nl

www.zorginspirator.nl

www.aanjouhebbenwewat.nl

 24 Toekomstwijzer 2021-2022 – Zorg en Welzijn

http://www.zorgenwelzijnplein.nl
http://www.sterkinjewerk.nl/aanmelden
https://www.youtube.com/watch?v=1nJDLI4t4OY&t=1s
http://www.zorgenwelzijnplein.nl
http://www.youchooz.nl
http://www.ontdekdezorg.nl
http://www.zorginspirator.nl
http://www.aanjouhebbenwewat.nl


Overzicht van werkgevers in de regio

Wil je weten waar je in de regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe allemaal terecht 
kunt? De volgende organisaties stellen zich graag aan je voor.

’s-Heerenloo GHZ

Stichting Zorggroep Oldael VVT

Respect VVT

Gemiva-svg GHZ

Jeugdbescherming West Jeugdzorg

Haga ziekenhuis Ziekenhuizen

Saffier VVT

Careyn VVT

Middin GHZ

HMC Ziekenhuizen

Cardia VVT

ActiVite VVT

Evita VVT

Variantzorg VVT

Marente VVT

LUMC Ziekenhuizen

Wijdezorg VVT

Libertas VVT

LangeLand Ziekenhuis / volg je hart Ziekenhuizen

Stichting Wassenaarse Zorgverlening VVT
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Ben jij net of bijna afgestudeerd? Wil jij het verschil maken voor mensen met een verstandelijke beperking en helpen 
op jouw manier? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden je een gave, uitdagende werkplek waar je veel ervaring op 
kan doen als begeleider. We kijken samen wat jouw wensen zijn en waar jouw talent het beste tot zijn recht komt. 

Iedere cliënt is uniek. Iedere begeleider ook. Misschien zorg jij met humor, met eindeloos geduld of met tomeloos 
veel energie. Je hebt in ieder geval oog voor wat de cliënt kan en waar hij gelukkig van wordt. Je signaleert, 
begeleidt en biedt nabijheid. En dat maakt jou waardevol. Voor de cliënt én voor je team. Dit ben jij! 
Je bent een (bijna) gediplomeerd zorgprofessional op mbo-niveau 3 of 4 of hbo-niveau. 

Kunnen wij je verder helpen of wil je meer informatie? 
App of bel dan met een van onze recruiters: 
Anne de Winter: 06 - 30 23 06 49  
Pamela de Man:  06 - 12 80 44 09 of mail naar recruitment@sheerenloo.nl

Werken op jouw manier
Ga naar

sheerenloo.nl/

werkenbij

https://www.sheerenloo.nl/werken-bij
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HELPENDE NIVEAU 2
VERZORGENDE 3 IG / MZ
VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 3

WERKEN EN LEREN 
IN DE ZORG? 
DAT KAN BIJ OLDAEL!

Oldael Beste werkgever 2021
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Oldael 
een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten 
uitvoeren door Effectory. De uitkomst was zo 
positief dat Oldael het keurmerk World Class 

Workspace heeft gekregen. Met dit keurmerk 
toont Oldael aan dat medewerkers 

positief zijn over hun werkgever. 
Daar zijn we erg trots op! 

Workspa
toon

pos
Da

PLEK
BIJ OLDAEL

.

Stichting Zorggroep Oldael
Wij zijn Oldael: een kleine organisatie met korte lijnen en collega’s 
die elkaar goed kennen. In onze twee kleinschalige woonzorgcentra in 
Den Haag (Duttendel en Benoordenhout) wonen 160 ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig en toch beschut. Samen bieden we ouderen een 
veilig thuis met aandacht voor welzijn en zorg op maat. 

Leren en werken in zorg? Dat kan bij Oldael!
Volg je een BOL-opleiding in de zorg en wil je overstappen naar 
werken en leren? Ga je beginnen met een BBL-opleiding en zoek 
je een werkplek? Of heb je al werkervaring in de zorg en wil je 
een vervolgopleiding doen? Kom dan bij ons: bij Oldael vind je 
de ultieme leer- en/of werkplek en samen maken we het verschil 
voor onze cliënten.

Heb je zin om bij ons te komen werken en leren?
Of wil je eerst wat meer weten? Neem dan contact op met Ursula 
Krugers, onze opleidingsfunctionaris. Zij gaat graag met je in gesprek
over jouw leer- en/of werkplek! Je kunt haar op werkdagen (maandag 
t/m donderdag) telefonisch bereiken op 06 251 014 54. Je kunt ook 
alvast je CV en korte motivatie sturen naar solliciteren@oldael.nl
t.a.v. Ricardo Heemskerk, HR functionaris.

https://www.sheerenloo.nl/werken-bij
https://www.oldael.nl/vacatures-bij-zorggroep-oldael-in-den-haag/


Ben jij gediplomeerd en wil je meewerken aan de beste zorg
achter de duinen? Respect heeft voor jou verschillende
leuke uitdagingen, zowel op de locaties als in de wijk, dicht
bij strand, de zee en de duinen. Bekijk het vacatureaanbod:

Op zoek naar een leuke
baan achter de duinen?  

recruitment@respectzorg.nl    

www.werkenbijrespect.nl

Heb je daar gevonden wat je zocht? Of wil je nog wat meer
informatie? Onze collega's van recruitment staan je graag te
woord en helpen je verder! Mail, bel of app dan via:

06 513 22 942 
 

https://www.respectzorg.nl/werken-bij-respect


                        

RAHMA

https://www.gemiva-svg.nl/ikwordleerling


https://jeugdbeschermingwest.nl


Werken en leren op 
de plek waar het 

allemaal gebeurt!

Wil jij je verder ontwikkelen als verpleegkundige?
Ontdek de leerwerktrajecten in het HagaZiekenhuis!

werkenbijhaga.nl/leerwerktraject

#IkbenHaga

https://www.werkenbijhaga.nl
https://jeugdbeschermingwest.nl


Oog voor wat telt

Saffier is een vernieuwende zorgorganisatie waar de cliënt centraal 
staat. We richten ons op wie iemand is en wat hij of zij nog kan en wil. 
Kwaliteit van leven en eigen regie zijn voor ons het uitgangspunt, niet 
leeftijd en beperking. Bij ons geldt: de cliënt doet zo lang mogelijk de 
dingen die hij kan, op zijn manier. Samen met de mensen om hem heen: 
familie, vrienden, buren. De zorgprofessionals van Saffier bieden daarbij 
een ondersteunende rol. Dat vraagt speciale zorgtalenten, die ook echt 
samen met de cliënt invulling aan het zorgplan kunnen geven.

Wat heeft Sa�  er jou te bieden
Enthousiaste en gemotiveerde 
zorgtalenten bieden wij graag een 
baan aan om de hoge kwaliteit van 
zorg te kunnen garanderen. Sa�  er 
heeft 10 locaties in Den Haag in de 
stadsdelen Escamp, Laak, Loosduinen, 
Segbroek, Scheveningen en Haagse 
Hout. We bieden wonen, begeleiding 
en behandeling aan speciale groepen 
cliënten, zoals mensen met niet-
aangeboren hersenletsel, Korsakov-
cliënten, dementerende ouderen 
en mensen in de laatste levensfase. 
Ook ouderen die revalideren of met 
somatische ouderdomsproblemen 
wonen (tijdelijk bij ons).

Leren & Werken op maat 
Bij Sa�  er zijn diverse mogelijkheden 
om tegelijk te werken en te leren. 
Hierdoor maken we op maat en 
individueel afspraken. Je kunt bijv. 
de opleiding tot verzorgende en 

Sa�  er is een professionele zorgorganisatie die 
continu in beweging is 

Denk je dat je bij ons past? 
Neem een kijkje op onze vacaturesite: https://sa�  er.recruitee.com/

Heb je een vraag voor ons dan mag je deze altijd stellen via
recruitment@sa�  ergroep.nl

Sa�  er is een vernieuwende zorgorganisatie waar de 
cliënt centraal staat. We richten ons op wie iemand 
is en wat hij of zij nog kan en wil. Kwaliteit van leven 
en eigen regie zijn voor ons het uitgangspunt, niet 
leeftijd en beperking. Bij ons geldt: de cliënt doet zo 
lang mogelijk de dingen die hij kan, op zijn manier. 
Samen met de mensen om hem heen: familie, 
vrienden, buren. De zorgprofessionals van Sa�  er 
bieden daarbij een ondersteunende rol. Dat vraagt 
speciale zorgtalenten, die ook echt samen met de 
cliënt invulling aan het zorgplan kunnen geven. 

verpleegkundige bij ons volgen. Als je 
deze opleiding hebt afgerond heb je 
een landelijk erkend diploma op zak 
waarmee je ook in andere sectoren 
van de zorg aan de slag kunt. Maar 
we gaan er natuurlijk van uit dat je na 
dit opleidingstraject verder gaat in een 
leuke baan bij Sa�  er! En als je al over 
diploma’s beschikt, dan bieden we je de 
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. 

Tijdelijk of fl exibel werken 
Wil je naast je opleiding fl exibel werken 
in de zorg, dan biedt Flexjob van Sa�  er 
hiervoor volop mogelijkheden. Flexjob 
zoekt medewerkers die op verschillende 
afdelingen en verschillende locaties 
inzetbaar zijn. Als fl exwerker word je op 
korte termijn ingezet in geval van ziekte, 
zwangerschapsverlof of vakantiedrukte. 
Flexjob zoekt gediplomeerden in met 
name zorgfuncties. 

Oog voor wat telt

https://saffier.recruitee.com


Meer dan ooit staat de zorg het afgelopen jaar 
centraal. Zie jij jezelf later klaarstaan voor de 
mensen die dit hard nodig hebben? Kom dan 
werken bij Careyn! 

Bij Careyn zetten we ons dag en nacht in voor 
de kwetsbare ouderen. We doen dit door zorg 
te bieden in verpleeghuizen en bij mensen 
thuis via wijkverpleging. In de thuiszorg en 
verpleeghuiszorg is het nooit saai. Het werk is 
heel afwisselend. Je ontmoet veel verschillende 
mensen die vaak langdurig in zorg zitten. Zo leer 
je deze mensen echt kennen. We bieden goede 
opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden, 
zodat jij de baan kan doen die bij jou past. Ben je 
enthousiast geworden en wil je meer weten?  
Bel met Kim via 06-82184132 en kijk ook eens op 
werkenbijcareyn.nl. 

Blijven dromen over
je droombaan, 

of voor je 
droombaan gaan?
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Als je een medewerker van Middin 
tegenkomt, dan merk je dat. We zijn 
echte aanpakkers, die professioneel 
en met plezier werken. We kijken naar 
wat wél kan, denken en helpen mee. 
Dat maakt ons werk zo mooi en 
interessant. 

We investeren in jouw toekomst 
Om jou het vak te leren, hebben we 
verschillende mogelijkheden op alle 
leerniveaus. Je kunt bij ons stage lopen 
en zo het vak in de praktijk leren, of 
kom bij ons werken en leren tegelijk. 
We investeren in jouw toekomst 
door het bieden van opleidingen en 
trainingen. Zo kan jij jezelf blijven 
ontwikkelen en de beste zorg bieden 
aan de mensen die we helpen.

Ben je benieuwd of dit iets voor jou is? 
Kijk voor de mogelijkheden op www.werkenbijmiddin.nl.www.middin.nl

Als je een medewerker van Middin 
tegenkomt, dan merk je dat. We zijn 
echte aanpakkers, die professioneel 
en met plezier werken. We kijken naar 
wat wél kan, denken en helpen mee. 
Dat maakt ons werk zo mooi en 

We investeren in jouw toekomst 
Om jou het vak te leren, hebben we 
verschillende mogelijkheden op alle 
leerniveaus. Je kunt bij ons stage lopen 
en zo het vak in de praktijk leren, of 
kom bij ons werken en leren tegelijk. 
We investeren in jouw toekomst 
door het bieden van opleidingen en 
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Als je een medewerker van Middin 
tegenkomt, dan merk je dat. We zijn 
echte aanpakkers, die professioneel 
en met plezier werken. We kijken naar 
wat wél kan, denken en helpen mee. 
Dat maakt ons werk zo mooi en 
interessant. 
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trainingen. Zo kan jij jezelf blijven 
ontwikkelen en de beste zorg bieden 
aan de mensen die we helpen.

Ben je benieuwd of dit iets voor jou is? 
Kijk voor de mogelijkheden op www.werkenbijmiddin.nl.www.middin.nl
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Wil jij je inzetten voor het geluk en welzijn van 
ouderen en je daarnaast ontwikkelen? Dan is 
Cardia de werkgever die je zoekt!

Bij Cardia staat voorop dat onze cliënten het goed 
hebben. Als medewerker heb je daar een grote rol in. 
We vinden het belangrijk dat jij het ook naar je zin 
hebt bij Cardia. ‘Samen het verschil maken’ dat is 
ons streven!

Je maakt deel uit van een klein team dat samenwerkt, 
open communiceert en elkaar steunt. Het ontwikkelen 
van deskundigheid, plezier in het werk en bezieling 
vinden wij belangrijk. 

Cardia biedt medewerkers ruime mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen. Zo stellen we met elke 
medewerker een persoonlijk ontwikkelplan op. Op 
basis hiervan kun je opleidingen en cursussen volgen.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze recruiter:

Patricia van Alenburg:
pvalenburg@cardia.nl
+31(0)6 18 53 34 88

Benieuwd naar Cardia? 
Scan de QR code en bekijk het fi lmpje. 

www.werkenbijcardia.nl

Volg ons op Social Media:

https://werkenbijcardia.nl


FLEX OF VAST?
Of je na je opleiding nou kiest voor 
doorstuderen, een vaste baan of liever 
flex wilt werken... 
Bij ActiVite kijken we graag met je mee 
en vinden we zeker een oplossing die past 
bij jouw wensen en mogelijkheden.

Kom bij ons werken als:
Hulp bij het Huishouden, maar ook 
als verzorgende of verpleegkundige 
in de wijk of het verpleeghuis.
Daarnaast hebben we nog meer 
uitdagende vacatures, kijk voor 
het actuele overzicht op: 
werkenbij.ActiVite.nl

https://activite.nl/werken-bij-activite/


EVITA ZORG
De zorgverlening van Evita Zorg varieert van 

huishoudelijke hulp tot verpleging in uiteenlopende 

zorgsituaties. Doel van de zorgverlening van Evita 

Zorg is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en 

zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde 

omgeving.

Wanneer je gaat werken in de thuiszorg heb je een 

zelfstandige rol. Je organiseert, coördineert en verleent 

zorg. Vaak ben je jarenlang het vertrouwde gezicht.

Spreekt dit jou aan? Dan hebben wij kansen voor jou 

om te groeien tot een verpleegkundige, verzorgende, 

begeleider of huishoudelijke hulp.

start nu  

in de thuiszorg
werk en leer tegelijk

Kijk voor meer informatie op:

www.evitazorg.nl/opleidingen

Neem voor vragen contact op met onze HR afdeling via 

hr@evitazorg.nl of via 070-3141605

Carmen aan het woord

De 4 zekerheden, dat is waarom ik zo graag voor 

Evita werk! Een vast team op vaste tijden bij een klant. Ik 

werk veel met mensen met dementie, dan is een vertrouwd 

gezicht en structuur belangrijk. Bovendien bouw je zo een band op 

en dat maakt dat ik iedere dag weer met plezier op mijn fi ets stap en 

naar mijn klanten ga. Binnen de Evita Academie heb ik mijn MBO-

verpleegkunde behaald. Het leren in kleine klassen dicht bij de 

praktijk werkt voor mij heel goed.

 
Volg ons op

EVITA ACADEMIE
De Evita Academie biedt leerwerktrajecten aan voor zij-instromers en mensen die willen doorgroeien 

naar een ander deskundigheidsniveau. Een leerwerktraject staat voor leren en werken tegelijk: vanaf de 

eerste dag van de opleiding ga je direct aan het werk bij Evita. Je start dus meteen met een volwaardige 

zorgbaan. Je past kennis en vaardigheden toe in de praktijk, doordat de dagelijkse werkzaamheden 

worden afgestemd op de fase waarin jij je in de opleiding bevindt. Wil je werken en leren tegelijkertijd? 

In nog geen twee jaar kan je gediplomeerd aan de slag. Leerwerktrajecten die worden aangeboden zijn: 

MBO-Verzorgende IG  |  MBO MMZ  |  MBO-Verpleegkundige

https://www.evitazorg.nl/opleidingen/
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‘Iedere dag is anders, dat maakt het werk in 
de zorg zo leuk. Overal waar ik kom word ik 
enthousiast ontvangen. Met veel passie en 
inlevingsvermogen omgaan met cliënten, 
dat is mijn doel. Mijn werk bij VariantZorg 
kan ik perfect combineren met mijn 
opleiding, hobby’s en andere leuke dingen. 
Ik doe heel veel werkervaring op én, zeker 
niet onbelangrijk, het verdient lekker!’

Waarom kies je voor
VariantZorg?

VariantZorg is gespecialiseerd in de 
flexibele inzet van zorgverleners bij diverse 
opdrachtgevers in de ouderenzorg. Werken 
bij VariantZorg betekent dat jij de touwtjes 
in handen hebt! Je kunt werken op de 
momenten dat het jou goed uitkomt. Heb je 
een tentamenweek? Geen probleem, dan geef 
je geen beschikbaarheid op. Op basis van je 
mogelijkheden en wensen komen we samen tot 
een overeenkomst. Denk hierbij aan:
•  Het type werk (bij de cliënt thuis of in één van 

de woon- of verblijfsvormen);
•  de lengte van de dienst. Dit verschilt per 

locatie/team;
• de gemeente(n) of regio;
•  de doelgroep: van revalidatie tot  

palliatieve zorg;
• hoe vaak je zou willen werken.
 

Na je eerste studiejaar 
al aan de slag!

De mogelijkheden om via één zorgorganisatie 
verschillende werkzaamheden te doen bij 
diverse opdrachtgevers, waarbij je wel verloond 
wordt conform de CAO VVT, is uniek in de 
zorgbranche. Dat is natuurlijk top voor op je 
cv! Volg je een opleiding tot verzorgende of 
verpleegkundige? Dan kun je na het afronden 
van je eerste studiejaar al aan de slag bij 
VariantZorg! Tot snel!

‘Werken bij 
VariantZorg kan prima 
naast mijn studie’

‘Ik doe werkervaring op 
in de ouderenzorg’

‘Het 
verdient 
lekker’

#thuiszorg

#geenevv-taken 

#Ikbepaalzelfmijnwerktijden

#vanaf11,68europeruur 

#aandachtvoorcliënt

#woonzorgcentra 

#Ikdoewerkervaringop 

• Niveau 3 tot en met 5
•  Studenten vanaf 2e leerjaar, 

als er een zorgstage is 
voltooid

Voor: 

Neem contact op:
www.variantzorg.nl
088 - 827 42 68
       06-15014400
       Instagram
info@variantzorg.nl

Marinda

Marinda Meere (24) uit Zoetermeer 
werkt voor VariantZorg in Zoetermeer 
en omgeving en studeerde daarnaast 
voor verzorgende IG aan het Albeda 
College in Rotterdam.

Rapportcijfer van 
onze zorgcollega’s! 

https://www.variantzorg.nl
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https://werkenbijmarente.nl


https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/
https://werkenbijmarente.nl


Word jij onze kracht in de zorg?
Werken bij WIJdezorg, dat is werken in een zorgorganisatie waar je 
elkaar kent en waar iedereen ertoe doet. Onze zeven zorglocaties zijn 
geworteld in de dorpen van het Groene Hart, met elk hun eigen karakter. 
Altijd wel een locatie bij jou in de buurt waar je aan de slag kunt.
Kwaliteit en vernieuwing vinden we heel belangrijk en we investeren 
volop in opleidingen en zorginnovaties. Kortom: ook voor jouw 
zorgtalenten is er binnen WIJdezorg alle ruimte!

Werken en leren
WIJdezorg bied je de kans om op basis van een 
leerarbeidsovereenkomst een opleiding tot verzorgende IG te volgen. 
Je krijgt op je werkplek begeleiding van één of meerdere collega’s en 
er is een ervaren praktijkopleider die je leerproces begeleidt.

Wil je geen opleiding volgen maar wel graag in de ouderenzorg 
werken? Ook dan kun je bij ons terecht. Je kan ons bijvoorbeeld 
komen ondersteunen in één van onze huiskamers, in het restaurant of 
in de huishouding.

https://www.werkenbijwijdezorg.com
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Wij hebben leuke en interessante leer- 
en stageplekken (van mbo tot hbo) op 
het gebied van dementie en complexe 
zorg.
In onze woonzorglocaties bieden we 
mensen met dementie of met lichamelijke 
klachten een thuis. 
Wij leveren professionele thuiszorg, 
afgestemd op de persoonlijke 
situatie, zodat onze cliënten zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. 

Wij zijn ondernemend, werken met 
aandacht en plezier. 
Naast een leer- of stageplek, bieden wij 
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoor-
waarden en loopbaanmogelijkheden. 
Wil je meer weten? 
Neem dan contact op onze recruiter 
Petra Vogels: 06-24201771 of  
p.vogels@libertasleiden.nl  
Onze vacatures staan op: 
www.werkenbijlibertasleiden.nl

Kom je bij ons werken?

https://www.werkenbijwijdezorg.com
https://werkenbijlibertasleiden.nl


https://www.volgjehart.nl


VERZORGENDE NIVEAU 2

VERZORGENDE NIVEAU 3 VIG / MZ 

VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4

HBO-V

www.swz-zorg.nl/vacatures

Stichting Wassenaarse Zorgverlening
SWZ is een middelgrote zorgorganisatie die ondersteuning 
biedt aan 400 cliënten in de thuiszorg, het verpleeg-/verzorgingshuis 
Sophieke, de Bonte Os, Zorgcampus Willibrord, Amaliahof en 
Bellesteijn. Het werkgebied van SWZ is de gemeente Wassenaar. De 
medewerkers van SWZ zetten zich elke dag met hart en handen in 
om zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen met dementie en 
mensen met een lichamelijk beperking. 

Een BOL- of BBL-opleiding in de zorg? Dat kan bij SWZ!
Volg je een BOL-opleiding en ben je op zoek naar een stageplek? Of 
ga je beginnen met een BBL-opleiding en zoek je nog een werkplek? 
Werk je al in de zorg en wil je graag een vervolgopleiding te doen? 
Dat kan allemaal: binnen SWZ creëren wij een fijne leer- en/of 
werkplek en maken we samen het verschil voor onze cliënten. 

Interesse in leren en werken bij SWZ? 
Of wil je eerst wat meer weten? Onze praktijkopleiders Ella de Wolf 
en Martien van der Plas vertellen je graag meer. Afhankelijk van je 
ambities en je taken kijken jullie samen welke leer en/of werkplek 
bij jou past en welke opleiding hiervoor nodig is. Ella is bereikbaar 
op 06 361 125 97 en Martien op 06 143 172 99. Je kunt ook mailen 
naar: praktijkopleiding@swz-zorg.nl.

Werken met 
je hart en je 

handen!

SWZ het adres waar je stages of 
werken & leren kan combineren

https://www.swz-zorg.nl/werken-bij-swz/vacatures
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Redactieadres 
Werkgeversvereniging 
ZWconnect
Louis Braillelaan 100
2719 EK  Zoetermeer
T 079 - 329 07 07
E info@zw-connect.nl
W www.zw-connect.nl

http://www.ontwerpzaak.nl
mailto:info@zw-connect.nl
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