
  

mogelijkheid om een opleiding te volgen en 

praktijkervaring op te doen. Ze kunnen rekenen 

op deskundige begeleiding en coaching.  

We maken gebruik van verschillende 

leervormen zoals opleidingen, cursussen,         

e-learning of bedside-coaching. Bij leren en 

ontwikkelen is veel aandacht voor het leren in 

het dagelijks werk, want medewerkers leren 

vooral van elkaar en in de praktijk.   

 
 

 

Werken en leren (BBL-traject) 

Een belangrijk onderdeel in ons opleidings-

traject is het opleiden van leerlingen. Als 

leerling volg je je opleiding tot verzorgende-IG,  

verpleegkundige of de combi-opleiding 

verzorgende-IG & MMZ3 bij een erkend 

opleidingsinstituut (het Horizoncollege of het 

ROC Kop van Noord-Holland). Deze opleiding 

start meerdere keren per jaar. Kijk op onze 

website voor de data. 

 

 

 

Bij Wilgaerden werken ± 1.430 

medewerkers (waaronder 100 

leerlingen), 700 vrijwilligers, 60 

stagiaires en vele 

vakantiewerkers.  We bieden 

zowel thuiszorg als zorg in onze 

verzorgingshuizen. Opleiden, 

leren en ontwikkelen is voor ons 

een continu proces om goede zorg 

te leveren aan onze cliënten.  

 

Opleidingsmogelijkheden 

Wilgaerden vindt het belangrijk dat 

cliënten zoveel mogelijk hun eigen 

leefwijze kunnen voortzetten. Ook als ze 

bij ons wonen. Om dat waar te kunnen 

maken, investeren wij voortdurend in de 

deskundigheid van onze medewerkers.  

 

Hoe doen we dat? 

Wilgaerden is een erkend leerwerkbedrijf 

en biedt leerlingen en stagiaires de  

Werken en leren  

bij Wilgaerden 

Voor meer informatie:  

P&O: tel. 0229-287728,  p&o@wilgaerden.nl   

Flexpool: tel. 0229-287728,  flexpool@wilgaerden.nl 

www.wilgaerden.nl  

https://iprova.wilgaerden.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=61fda9de-32f4-4cec-9891-c42879bb7dda


 

Meer weten over stages? 

Heb jij interesse in een stage bij Wilgaerden of 

heb je vragen? Neem dan contact op met één 

van onze coördinatoren BPV 

(BeroepsPraktijkVorming). Zij kunnen je meer 

vertellen over de verschillende mogelijkheden. 

 

Vakantiewerk. 

Ben jij op zoek naar een mooie vakantiebaan 

waarbij je veel contact met cliënten hebt? Een 

baan met leuke collega’s en een goed salaris?  

Wij zijn op zoek naar vakantiekrachten voor 

verzorgende, facilitaire en huishoudelijke 

functies.  

 

Onze eisen voor vakantiewerk 

Als je in aanmerking wilt komen voor een 

verzorgende functie moet je in het bezit zijn van 

een diploma helpende niveau 2, verzorgende-IG, 

verpleegkundige of HBO-V diploma. Ook 

kandidaten die nog studeren voor verzorgende, 

verpleegkundige of HBO-V nodigen we graag 

uit om te solliciteren. Voor de huishoudelijke en 

facilitaire functies zoeken wij cliëntgerichte 

medewerkers. 

 

Vakantiewerk naast je stage? 

Heb je interesse om naast je opleiding of stage 

vakantiewerk bij ons te doen? Kijk dan eens op 

onze website of er een passende vacature is bij 

onze vacatures voor vakantiewerk of meld je aan 

bij onze flexpool. 

 

Flexpool Wilgaerden 

Naast een vast team of een locatie waar je kunt 

werken heeft Wilgaerden ook een flexpool. 

 
De flexpool biedt je uitdaging en afwisseling 

van  werk en werkplek. Je kunt worden ingezet 

op meerdere locaties.  
Juni 2018 

 

 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Je gaat een dag per week naar school en 

daarnaast werk je op een van onze locaties. 

Je krijgt een leer-arbeidsovereenkomst en je 

ontvangt salaris. Afhankelijk van je  

vooropleiding en werkervaring duurt de 

opleiding tussen de twee en drie jaar. Tijdens 

de opleiding werk je op verschillende 

afdelingen. Iedere leerling wordt begeleid 

door een werkbegeleider.  
 

 
 

Stage lopen 

Stage lopen is een belangrijk onderdeel van 

je opleiding. Je brengt in praktijk wat je 

tijdens je opleiding leert en je ontdekt waar 

je goed en minder goed in bent. Je 

stageperiode is dan ook een belangrijke fase 

in je leven. 
 

Mogelijkheden 

Jaarlijks lopen circa 60 stagiaires en 100 

leerlingen bij ons stage. Het grootste deel 

volgt een BOL opleiding voor zorghulp, 

helpende of verzorgende IG. Ook zijn er 

stagiaires die de opleiding tot 

verpleegkundige (niveau 4) volgen, leren 

voor medewerker maatschappelijke zorg 

(MMZ) of in opleiding zijn voor kok of 

facilitair medewerker. Ook in onze 

ondersteunende diensten, zoals financiën, ict 

of communicatie, hebben we regelmatig een 

uitdagende stageplaats. 

 

Na je stage bij ons werken? 

Veel van onze medewerkers zijn ooit bij ons 

begonnen als stagiair. Loop jij nog stage, 

ben je bijna klaar met je opleiding en wil je 

graag bij ons komen werken? Solliciteer dan 

op een van onze vacatures. 
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