Werken in de zorg is werken met je hart
Jarenlang was ze dakloos geweest. En toen Saskia een huis kreeg, wilde ze ook graag een
baan. Bij Zorgwacht kon zij een vak leren en werken tegelijk. Dat sprak haar aan.
Zorgwacht biedt zorg en hulp aan ouderen en mensen met een beperking. Ook leidt
Zorgwacht zelf mensen op die in de zorg willen werken. Ze krijgen les in huishoudelijke
taken, persoonlijke verzorging en welzijnsactiviteiten. Ook wordt er les gegeven in rekenen
en taal.

“Dit werk betekent alles voor me”
Saskia werkte eerst als huishoudelijke hulp en later als verzorgende IG (individuele
gezondheidszorg). “Dit werk betekent alles voor me”, vertelt ze. “Ik vind het contact
met de mensen die ik verzorg heel erg fijn. Je merkt hoe nodig je daar bent en hoe blij ze
zijn als je er bent. Ik voel me ook verantwoordelijk voor hen en let dus goed op wat ze
nodig hebben. Als iemand bijvoorbeeld nogal warm aanvoelt, neem ik de temperatuur op
om te kijken of hij of zij misschien koorts heeft. Ook kan ik met de huisarts overleggen
wat we het beste voor iemand kunnen doen. Ik krijg veel waardering en dat is leuk.
Ook ben ik uit de uitkering en dat geeft ,e een sterk gevoel. Ik verdien ook meer geld en
dat is fijn. Zorgwacht is voor mij de beste werkgever. Ik raad iedereen die met zijn of haar
hart wil werken voor mensen die hulp nodig hebben om ook bij Zorgwacht te komen leren
en werken. Gewoon doen!”?
Wat hebt u nodig om mee te doen?






U
U
U
U
U

wilt graag ouderen of mensen met een beperking helpen
bent enthousiast, gemotiveerd en hebt een ‘zorghart’
spreekt en schrijft goed Nederlands
bent ouder dan 20 jaar
beschikt over een fiets en computer

De leerlingen van de Vakschool Zorgwacht gaan een dag per week naar school van 9–
16:00 uur en werken minimaal 15 uur per week in de huishoudelijke zorg en persoonlijke
verzorging bij de cliënten.
Vakschool Zorgwacht geeft op 12 mei, is de dag van de verpleging, uitleg over de
opleidingen in de zorg van 10-12 uur. In het leslokaal Zamenhofdreef 5.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met Zorgwacht op; 030 8794595.

