Een opleiding via
WijkLeerbedrijf
Het WijkLeerbedrijf biedt een kans voor
mensen die een talent en drive hebben
om in de zorg te werken maar nog geen
diploma hebben of zelf moeilijk aan het
werk kunnen komen.
In samenwerking met onderwijs,
(thuis)zorgorganisaties en gemeenten,
maakt het WijkLeerbedrijf mogelijk dat
die kans gepakt kan worden.
In het WijkLeerbedrijf volgen deelnemers
een opleiding op mbo-niveau 1 of 2 en
doen zij relevante werkervaring op.
Tijdens of direct na de opleiding helpt
het WijkLeerbedrijf de deelnemers naar
betaald werk in de zorg.
De kracht van het WijkLeerbedrijf zit in
de samenwerking met zorgpartners en
extra begeleiding voor deelnemers.

Aanmelden voor
WijkLeerbedrijf via
ZorgStart

Informatie & contact
Voor informatie over het WijkLeerbedrijf
kijk op www.calibrisadvies.nl

Resultaten
Een MBO diploma niveau
1 of niveau 2

Vragen of persoonlijk contact:
Email: a.oudeluttikhuis@calibrisadvies.nl
Mobiel: 06 14 53 71 22

Een kandidaat aanmelden
Stap 1.

Meld de kandidaat aan via www.zorgStart.nl of vraag de kandidaat om
zichzelf aan te melden.

Stap 2.

De kandidaat schrijft zich in voor een informatiebijeenkomst.

Stap 3.

Er volgt een intakegesprek (indien gewenst kan de klantmanager hierbij
aanwezig zijn).

Stap 4.

De kandidaat ontvangt een persoonlijke leerroute. Dit is een advies op
maat m.b.t. de route die nodig is om in de zorg aan het werk te kunnen.

Stap 5.

Een opleiding via het WijkLeerbedrijf is een mogelijkheid vanuit ZorgStart.

Stap 6.

ZorgStart organiseert trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
& Loopbaan oriëntatie (op locatie). Dit is geschikt als voortraject van het
WijkLeerbedrijf.

Werkervaring in de zorg

Werknemersvaardigheden
en in een groep toewerken
naar een gezamenlijk doel

Persoonlijke groei en meer
zelfvertrouwen

Een verbeterde startpositie
om vanuit te solliciteren

De mogelijkheid om verder
te groeien en te leren

Toelatingseisen

Inburgering afgerond (bijna afgerond is bespreekbaar)
Minimale beheersing van de Nederlandse taal op A2 niveau
Nog niet in het bezit van een Nederlands MBO diploma niv. 2 of hoger
Drie opleidingsdagen beschikbaar zijn van 9.00 - 17.00 uur
Woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek
Kunnen fietsen of zelfstandig kunnen reizen met het OV

Meedoen op de arbeidsmarkt

