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Wil je graag een diploma in de zorg? Solliciteer bij Zorgwacht®
en doe gratis mee. Aantal plaatsen: 20. Start: 18 januari 2016 in
Eindhoven.

Wij bieden:
•  Erkende opleiding Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2.
•  1 dag per week vakinhoudelijke lessen op de vakschool.
•  2 ½ uur per week les in taal en rekenen op 2F-niveau.
•  15 à 18 uur stage per week bij ouderen en mensen met een
 beperking.
•  Praktijkbegeleiding en een diploma na afronding van je lessen en 
 je stage.

Wij vragen:
•  Je wilt graag ouderen helpen of mensen met een beperking.
•  Je bent enthousiast, gemotiveerd en hebt een ‘zorghart’.
•  Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
•  Je bent werkzoekende zonder uitkering of je hebt een WW- of een
 WWB uitkering.
•  Je bent ouder dan 20 jaar en je woont in Eindhoven.

Interesse?
Wil je gratis meedoen aan de opleiding? Mail je motivatie en je CV
naar info@zorgwacht.nl
Heb je vragen? Bel onze praktijkopleider Sonja Janssen-Steenberg, 
telefoon 030 8794595

Vakschool Zorgwacht® | Zamenhofdreef 5 | 3562 JT UTRECHT
030 8794595 | info@zorgwacht.nl | www.zorgwacht.nl

Vanaf januari 2016 zullen in Eindhoven maar 
liefst 140 ouderen een jaar lang kosteloze on-
dersteuning krijgen van een zorgwacht®. Hoe 
kan dat en hoe werkt het?

Leerlingen en ouderen reiken elkaar de hand 
De Zorgwacht® komt overwaaien uit Utrecht. 
Op de Vakschool in de wijk Overvecht worden 
al 8 jaar lang vrouwen en mannen opgeleid tot 
professionele burenhulp. Het zijn mensen met 
een zorghart die geen baan hebben en dolgraag 
een diploma willen halen. Zij volgen de oplei-
ding tot Helpende Zorg & Welzijn op mbo-2-ni-
veau; een landelijk erkende opleiding. Om het 
diploma in handen te krijgen is het nodig dat de 
leerlingen elke week stage lopen bij ouderen in 
de wijk. Zo ontstaat een prachtige vorm van sa-
menwerking. De stagiaire van Zorgwacht® krijgt 
de gelegenheid om praktijkervaring op te doen. 
De wijkbewoner krijgt kosteloos de hulp die hij 
of zij nodig heeft. Als bijkomend voordeel wor-
den ook mantelzorgers ontlast. 

Professionele burenhulp ook in Eindhoven
Zorgwacht® rolt haar dienstverlening uit in an-
dere grote steden en gelukkig hoort Eindhoven 
daarbij. Dat wordt mede mogelijk gemaakt 
door een goede samenwerking met de gemeente 
Eindhoven, de Stichting Overlegorganisatie 
voor Ouderen (OVO-Eindhoven) en de lokale 
politieke partij Ouderen Appèl Eindhoven. 

Huishoudelijk werk, begeleiding en méér
Een Zorgwacht® die ouderen of mensen met een 
beperking kosteloos ondersteunt, woont in Eind-
hoven, is gemotiveerd, enthousiast en wordt 
goed begeleid door een praktijkopleider. Tijdens 
de stage worden verschillende werkzaamheden 

uitgevoerd. Dat kunnen lichte huishoudelijke 
taken zijn, eenvoudige persoonlijke verzorging, 
samen boodschappen doen of een wandeling 
maken. Gezellig een kopje koffie drinken kan 
ook, uit de krant voorlezen, meegaan tijdens een 
uitstapje of begeleiding bij een bezoek aan een 
arts of zorgverlener. De werkzaamheden zullen 
per persoon verschillen. De praktijkbegeleider 
stemt het altijd zorgvuldig af met de cliënt en 
met de zorgwacht®.

Heeft u zelf professionele burenhulp nodig of 
kent u iemand die daarmee geholpen zou zijn? 

Bel met Zorgwacht®: 
030 8794595 of mail naar info@zorgwacht.nl

Zorgwacht®en ouderen: 
samen sterk!


