
Leuk dat je denkt aan een switch naar één van de 
zorgorganisaties in de Hoeksche Waard. Want of je 
nu al ervaring in de zorg hebt of niet, bij ons is er 
altijd plek voor gemotiveerde mensen.

Met ons om-, her- of bijscholingstraject kun je 
snel aan de slag, bijvoorbeeld met een stage of 
voorschakeltraject.

Voorschakeltraject?
Dat is een slimme voorbereiding mét mbo-certificaat die 
aansluit op je verdere (leerwerk) traject.

Alerimus, Careyn, Cavent Heemzicht en 
Zorgwaard. Vijf zorgorganisaties in de Hoeksche 
Waard, die op zoek zijn naar mensen met de juiste 
kwaliteiten om het verschil te maken in de zorg. 
Mensen zoals jij! Ons zorgaanbod is heel divers. Van 
thuiszorg tot revalidatiezorg. 

Wat kun je doen?  
Wij helpen je snel een vakkundige kracht in de zorg
te worden. Met de combinatie van werken en gerichte 
scholing kun je snel aan de slag. Wil je meer weten 
wat we te bieden hebben? Kijk dan op
www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl/
hoekscheswitch 

Wij zijn...

Verkennend gesprek met 
het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen 
(UWV).

We plannen samen een 
(online) afspraak om 
elkaar beter te leren 
kennen. Dus, hoe zie 
jij het voor je? En, wat 
verwachten we van jou? 
We kijken samen welk 
werk bij je past en waar 
jij gelukkig van wordt.

Met een meeloopdag en 
een klikgesprek leer jij 
het bedrijf beter kennen 
en wij jou. 

Hebben we een match? 
Dan kun je snel aan 
de slag en rol je ons 
leerwerktraject in. 

Om aan de slag te gaan als zorgprofessional, doorloop je een vijftal stappen.Hoe verder?  

Introductie Aanmelden Kennismaking Klik? Match

Neem dan contact op met Danielle Brienne (danielle.brienne@uwv.nl).Meer weten?  

Opleiding Omschrijving Opleidingsduur Aantal dagen 
school

Maatschappelijk 
Medewerker 
Zorg niveau 3

Als begeleider 
gehandicaptenzorg of specifieke 

doelgroepen maak je het 
verschil voor mensen die je hulp 

het hardste nodig hebben.

Maximaal 3 jaar
(afhankelijk van
vooropleiding)

1 dag in de week

Mbo 
Verzorgende 

niveau 3IG

Veelzijdige job met goede 
balans tussen ondersteuning 

en zelfstandige taken zoals het 
toedienen van medicijnen.

Maximaal 3 jaar 
(afhankelijk van 
vooropleiding) 

1 dag in de week

Mbo 
Verpleegkundige 

niveau 4

Uitvoerend, organiserend en 
coördinerend werk waarin je 
vaak zelfstandig beslissingen 

neemt.

Maximaal 4 jaar 
(afhankelijk van 
vooropleiding) 

Per leerjaar 1 of 
2 dagen in de week

Hbo 
Verpleegkundige 

niveau 6

Zelfstandig taken 
organiseren en uitvoeren. 
Daarnaast aandacht voor 
gesprekstechnieken en 

voorlichting.

Maximaal 4 jaar 
(afhankelijk van 
vooropleiding) 

Duaal traject
in overleg

Alles handig op
een rijtje!

Wacht niet langer en
zet jezelf aan voor een

nieuwe baan!

Wil je bij ons aan de 
slag? Meld je dan 
direct aan. Wil je meer 
informatie? Dan kun 
je ook een oriënterend 
gesprek aanvragen via
Danielle Brienne.

Zet jezelf aan voor een nieuwe baan!


