
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een leerwerkroute leer je het grootste deel van de tijd door te werken bij een werkgever. 

Daarnaast volg je iedere week enkele uren tot maximaal een dag een opleiding. De 

leerwerkroute is gericht op het leren van het vak en vaardigheden. Samen met jou bepalen we 

jouw route op weg naar een baan. Jouw inzet is minimaal 16 tot maximaal 36 uur per week. 

 

Kom werken in de zorg! 

Voor de Leerwerkroute Zorg zoeken we mensen die graag werken in de thuiszorg of in zorginstellingen. 

Kom je bij ons werken en leren? Dan ontwikkel je jouw talent verder met werken en scholing. Jouw eigen 

route helpt je stap voor stap op weg naar een baan bij een werkgever in de zorg. Je start de leerwerkroute 

Zorg bij een zorginstelling of thuiszorg organisatie in regio Rivierenland. De volgende werkgevers zijn bij 

deze leerwerkroute betrokken; Betuwezorg, Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), Stichting Zorgcentra 

de Betuwe (SZdB), ’S Heerenloo en STMR. 

Je leert steeds nieuwe werkzaamheden en ontwikkelt je uiteindelijk tot bijvoorbeeld assistent 

dienstverlening voor zorginstellingen. In de zorg zoeken werkgevers naar mensen die willen helpen én 

echt geïnteresseerd zijn in de mensen waar ze mee werken.  

 

Wat voor werk doe je in de leerwerkroute Zorg 

 

 

 

 

‘Bij een leerwerkroute komen we samen 

 met jou tot maatwerk waardoor jij straks 

 een baan vindt.‘ 

 

Opleiding niveau 1 

Huishoudelijk werk: 

- opruimen en bedden opmaken 

- stofzuigen, soppen en dweilen 

- schoonmaken van toilet, badkamer en keuken 

- strijken en was vouwen 

- hulp bieden bij boodschappen en het koken 

 

Overige taken:  

- gezelschap bieden 

- activiteiten met de cliënt zoals 

- spelletje, wandelen of een gesprek 

 

Opleiding niveau 2  

Werkzaamheden van niveau 1  

plus verzorgende taken: 

- aan- en uitkleden 

- helpen uit bed te stappen 

- verzorging van het haar 

- mondverzorging 

- helpen bij het eten 
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Vragen aan jou? 

 Je wilt je inzetten voor jouw leerwerktraject voor een periode van minimaal 1 jaar. 

 Je hebt er zin in om te leren en je te ontwikkelen.  

 Je houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten*.  

 Je toont een sociale en open houding en je bent alert en integer.  

 Je werkt volgens richtlijnen en procedures.  

 Je kan en wil op flexibele werktijden werken (ochtend, middag en/of avond) en wilt werken op 

verschillende werkplekken.  

 Je bent fysiek in goede gezondheid. Soms moet je zwaar werk doen, zoals tillen en schoonmaken. 

 Je bent beleefd, netjes en vriendelijk. 

 Je hebt een flexibele dienstverlenende houding. 

 

Wij bieden 

Je krijgt de kans om het vak te leren in een echte werkomgeving, bij een echte werkgever en met een 

officiële zorgopleiding. Binnen de leerwerkroute ga je 1 dag in de week naar school en de andere dagen 

werk je. Je komt direct in de zorg te werken. Eerst met behoud van uitkering en na 3 maanden via een 

leerling contract direct bij de werkgever. Je werkt alleen (thuiszorg) of samen in een leuk team van 

collega’s (zorginstelling) met passie voor het vak. Vanuit je werkplek krijg je een praktijkbegeleider die je  

je vertrouwen geeft en je met zijn enthousiasme uitdaagt. Je leert je grenzen te verleggen. Je mag leren 

en groeien in een werkomgeving die jouw talent tot bloei brengt. Je krijgt lessen via het ROC Rivor in 

Nederlands, rekenen, werknemersvaardigheden en lessen die nodig zijn om het ‘vak’ uit te oefenen en 

uiteindelijk je diploma te behalen. Daarnaast krijg je vanuit je opleiding studieloopbaanbegeleiding van 

een vaste docent. Kortom, er wordt je een officieel beroeps begeleid leren (BBL) traject aangeboden, 

waarbij je de kans krijgt om na 3 maanden betaald in de zorg te gaan werken en daarbij je vakdiploma te 

gaan halen. 

 

Start  leerwerkroute Zorg 

De leerwerkroute Zorg start tegelijk met de opleiding vanuit het ROC. Dat is in februari en september. 

 

Hoe kom jij bij de leerwerkroute? 

Ben je enthousiast? Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw werkcoach bij Werkzaak.  

Heb je een uitkering via het UWV?  Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij UWV Rivierenland.  

Samen bespreek je de leerwerkroute en de mogelijkheden en of je wordt aangemeld. Na je aanmelding 

krijg je een intakegesprek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*waar de term klant staat, kan ook worden gelezen: deelnemer, cliënt, zorgvrager, mantelzorger, bewoner, oudere, jongere, burger, kind, 

vrijwilliger, recreant, collega of organisatie 


