Schoonmaken bij
mensen thuis?
Het leerwerktraject tot medewerker
huishoudelijke hulp in de thuiszorg
Ontvang je een uitkering en wil je graag werken? Laat je dan omscholen tot
medewerker huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Volg een kort voortraject en
ga daarna aan de slag bij één van de deelnemende zorgbedrijven. In dit traject
leer en werk je tegelijkertijd. De opleiding en coaching worden je kosteloos
aangeboden door WSP Midden-Holland. Bovendien mag jij je uitkering behouden
totdat je een nieuwe baan hebt gevonden. Alleen maar winst dus. Lees verder
of dit iets voor jou is.
Zo verloopt het traject
In 6 weken tijd volg je een traject waarin je klaargestoomd wordt om aan de slag te gaan als medewerker
huishoudelijke zorg. Hierna heb je het certificaat ‘Basis schoonmaken’ op zak, ben je bekend met de belangrijkste
werkzaamheden en verzekerd van een werkplek. Je gaat hierna namelijk werken bij één van de regionale zorgaanbieders. Eenmaal in dienst kun jij je nog verder ontwikkelen als je dat wilt. In het voortraject mag jij je uitkering
behouden en nemen wij de opleidingskosten voor onze rekening. We nemen je graag mee in wat je te wachten staat.

De opleiding bestaat onder meer uit:
• B
 asistraining schoonmaken (SVS) met certificaat.
• Basistraining huishoudelijke zorg: digitale vaard igheden, bijhouden en rapporteren zorgdossier,
gedragsregeling, communicatie met collega’s en klanten en signaleren en monitoren van welzijn.
• Communicatie met collega’s en klanten.
• Training signaleren en monitoren welzijn.

Het voortraject bestaat uit:
In zes weken doe je ervaring op in verschillende modules en werk je samen met een begeleider in de praktijk.
Dit combineer je met de trainingen uit de opleiding tot huishoudelijke hulp. Verloopt dit goed, dan maak je in
de zesde week kennis met misschien wel jouw toekomstige werkgever.

Wat levert dit jou op?

Herken jij je in het volgende?

• Je voelt je gelukkiger omdat je straks weer werk
hebt.
•	
Je zet een eerste stap in de zorg met dankbaar werk.
•	
Je hebt het certificaat ‘Basis schoonmaken’ op zak
dat niemand je meer afneemt.
•	
Daardoor heb je meer kansen op de arbeidsmarkt,
ook in de toekomst. Er zijn mogelijkheden tot een
vervolgopleiding bij de aangesloten zorgaanbieders.
•	
In zes weken tijd word je klaargestoomd voor het
werk als huishoudelijke hulp in de zorg.

• Je hebt vervoer om je dagelijks van en naar de
klanten te verplaatsen of krijgt een fiets ter
beschikking.
•	
Je lichaam kan het aan om dagelijks lichamelijk
bezig te zijn.
•	
Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal.
De klanten maken graag een praatje.
•	
Je bent minimaal 4 tot 24 uur beschikbaar om te
werken als huishoudelijke hulp. De werktijden zijn
overdag.

Na het traject
Je gaat uiteindelijk aan de slag als medewerker
huishoudelijke hulp voor maximaal 24 uur per week
bij een zorgaanbieder in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard of Waddinxveen. De dagen en uren
waarop je werkt, bespreek je in overleg met jouw
nieuwe werkgever. We zoeken meerdere medewerkers
voor verschillende werkgevers.

Be nie uwd?
Ma i l on s
s n e l!

Aanmelden
Ben je enthousiast? Meld je dan aan. Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hier hoor je meer
over het traject en kun je vragen stellen. Heb je voorafgaand vragen? Neem dan contact met Lars Gottmers via
Gottmers@promen.nl of 06-41647565.

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.

