Wil jij werken in de
zorg of facilitair
en een diploma
halen?
MBO niveau 1 of 2
Start opleiding 29 Augustus 2022
Ben jij een doener en weet je van aanpakken?
Kun je goed omgaan met mensen en sta jij altijd
klaar voor een ander?
Kun je goed luisteren en je inleven in de situatie
van anderen? Help je graag mensen en ben je
enthousiast?
Dan is een zorg- of facilitaire opleiding via het
WijkLeerbedrijf misschien iets voor jou!
Het WijkLeerbedrijf is voor iedereen die:
in de regio Gooi en Vechtstreek woont
De opleiding
is 1 of 1,5
jaar

1 lesdag
per week

In de zorg wil werken of facilitair werk leuk vindt
Nog geen diploma heeft
Inburgering (bijna) heeft afgerond
Taalniveau A2 heeft
Wil leren en werken

2 stagedagen
per week

WijkLeerbedrijf
Bussum
Hilversum
Huizen

Als je niet zeker weet of jouw Nederlands goed
genoeg is, meld je toch aan. We kijken samen naar
jouw mogelijkheden!
Source • nextacademy.com

Verhalen van deelnemers
Eden, Helpende in opleiding
Eden woont sinds 5 jaar in Nederland.
‘In Eritrea heb ik de basisschool gedaan. Ik
heb ook voor mijn oma gezorgd. Zij had
dementie en woonde bij ons in huis. Tot ze
overleed.
Ik was toen al geïnteresseerd in de zorg. Maar
in Eritrea is het moeilijk om een opleiding te
volgen. Dus ik kon niets doen.’
‘Via de krant las ik over ZorgStart.
In januari 2022 begon Eden met de opleiding
Helpende bij het WijkLeerbedrijf. ‘Ik heb 1 dag
per week les en loop nu stage bij Vivium in
Weesp.
Ik wil heel graag mijn diploma halen en
werken met ouderen met dementie. Dat vind
ik heel leuk om te doen.’

Sara, Helpende in opleiding
“Meerdere keren heb ik geprobeerd om
een baan in de zorg te vinden. Het lukte
alleen niet. Ik weet nog steeds niet wat
daar de reden van is.
Toen ik over het WijkLeerbedrijf hoorde,
dacht ik meteen: dat is iets voor mij!
Straks heb ik zelfs een diploma en ben ik
helpende.
Ik kijk er erg naar uit om mijn diploma te
halen, mijn Nederlands te verbeteren
door veel met mensen te praten én om
uiteindelijk een betaalde baan te vinden.”

Wil jij dit ook? Meld je dan aan via www.zorgstart.nl
T 06 - 34 12 15 92

