
Zorg Kanjers
Heb jij op dit moment geen werk en heb je altijd gedroomd van werken in  
de zorg? Dan hebben we misschien wel een mooie kans voor je. Wij bieden je 
namelijk een - voor jou kosteloos - werkleertraject aan waarbij je een vak leert 
in de zorg. Daarvoor ontvang je een certificaat of diploma en als het even meezit 
een betaalde baan in de zorg bij een zorginstelling dicht bij jou in de buurt. 
Lijkt dat je wat? Lees dan verder. 

Begin zo nodig met het Basisprogramma Zorg
In acht weken tijd werk je aan jouw persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden. Op basis van een 

vragenlijst gaan we met elkaar in gesprek en komen er zo samen achter of werken in de zorg iets voor je is. 

Hierna starten we met de basismodule over werken in de zorg en een training over eigen verantwoordelijkheid 

en zelfreflectie. Eventueel aangevuld met Nederlandse taal, digitale vaardigheden en een fietstraining om je 

conditie een boost te geven. Bovendien loop je een dag mee in een zorginstelling, uiteraard onder begeleiding. 

Na acht weken geven we je een advies over de leerroute die je hierna kunt volgen: huishoudelijke hulp, Beroeps-

begeleidende Leerweg Zorg niveau 2 of het behalen van een los mbo-deelcertificaat. 

http://www.wspmiddenholland.nl


Kies uit één van deze werkleerlijnen

1. Huishoudelijke Hulp
In deze werkleerlijn leer je in zes weken tijd hoe je 

huishoudelijk werk kunt verlenen in de thuiszorg. 

Dat betekent dat je bij mensen thuis aan de slag gaat 

met het huishouden: schoonmaken en ook de was en 

bedden opmaken. Het werkleertraject bestaat uit 

een aantal onderdelen.

• Basistraining schoonmaken met certificaat.

•  Basistraining huishoudelijke hulp gericht op 

digitale vaardigheden.

• Bijhouden van het zorgdossier.

• Leren van de gedragsregels.

• Gesprekstechnieken met klanten en collega’s.

Aan het einde van het traject bespreken we de 

mogelijkheden voor een kennismaking en sollicitatie 

bij een werkgever bij jou in de buurt. 

2.  Beroepsbegeleidende Leerweg  
Zorg niveau 2

Wil je graag een landelijk erkend mbo-diploma?  

Kies dan voor de werkleerlijn Zorg. Omgerekend en 

zonder vakanties duurt dit traject een jaar. Je werkt 

en leert tegelijk bij een zorgorganisatie bij jou in de 

buurt. Elke week ga je één dag naar mboRijnland  

om je de theorie eigen te maken. Op de rest van de 

dagen werk je in de praktijk en word je begeleid 

door een praktijkbegeleider op de werkvloer.

Na dit jaar heb je de basisvaardigheden geleerd om in 

dienst te gaan bij een zorginstelling bij jou in de buurt. 

Bijvoorbeeld als gastvrouw, huiskamer-assistent of 

helpende zorg & welzijn.

3. Los mbo-certificaat
Mocht werken in de thuiszorg of de beroeps-

begeleidende leerweg geen optie voor je zijn, 

dan kun je via ons ook een los landelijk erkend 

certificaat behalen. Bijvoorbeeld assistent 

dienstverlening & zorg, assistent horeca & 

voeding of helpende zorg & welzijn. De intake 

en voortraject neemt ontwikkelbedrijf Promen 

voor haar rekening, waarna je van start gaat 

met de opleiding om het losse mbo-certificaat 

te behalen. 

WerkgeversServicepunt Midden-Holland stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke 
manier te ondernemen. Dat noemen we sociaal of inclusief ondernemen. Daarmee willen we meer mensen aan het werk helpen 
en houden. Dat doen we namens de gemeenten Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, UWV, 
Promen en Ferm Werk.

Interesse en aanmelden
Ben je na het lezen van deze leaflet enthousiast en wil je meer weten of je meteen aanmelden? Neem dan 

contact op met Sabrina van den Hoek via 06-11 25 40 34 of stuur een e-mail naar info@wspmiddenholland.nl.

Benieuwd?
Mail ons

snel!


