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Meer weten?

Wij zoeken jou!

wilgaerden.nl

Kies jij voor leren 
en ontwikkelen?
Heb je interesse in een leer-werkplek bij 

Wilgaerden? Stuur dan je brief met cv naar 

lerenenontwikkelen@wilgaerden.nl. 

Als jouw brief geselecteerd wordt, 

testen wij je eerst op motivatie en 

kwaliteiten. Bij een positief resultaat 

nodigen we je uit voor een 

sollicitatiegesprek. Misschien word jij 

wel onze nieuwe collega! Tijdens de 

opleiding word je gecoacht door een 

ervaren werkbegeleider. 

Twijfel je nog?

Je bent altijd welkom om de sfeer te komen proeven op onze locaties, 

om een goed beeld van het werk, de ouderen en je toekomstige 

collega’s te krijgen. Maak een afspraak via po@wilgaerden.nl 

en je weet meteen of het werk bij je past.

Leer het vak terwijl je werkt bij Wilgaerden. 



Mevrouw Besseling:

‘Mirjam komt bijna 
elke dag even langs. 
Hartstikke fi jn. 
Dat zou ik niet 
willen missen!’

Je kunt bij ons een opleiding volgen tot:

Verzorgende IG niveau 3 (2 tot 2,5 schooljaren)

Deze opleiding is voor kandidaten die in het bezit zijn 

van het diploma:

• Helpende niveau 2;

• Verzorgende C of D;

• MMZ 3 (Medewerker Maatschappelijk Zorg).

Combi-opleiding BBL niveau 3. 

Combi van MMZ3 & Verzorgende IG. Dit is een opleiding 

voor kandidaten zonder aansluitende vooropleiding.

Verpleegkundige niveau 4 (2,5 schooljaren)

Deze opleiding is voor kandidaten die in het bezit zijn 

van het diploma:

• Verzorgende IG.

Tijdens je opleiding werk je op een locatie van Wilgaerden en ga 

je 1 dag in de week naar school. Om je uit te dagen, wissel je na 

ongeveer een jaar van werkplek. Het mooie is: wij betalen jouw 

opleiding én je krijgt salaris. Wij investeren graag in 

gemotiveerde medewerkers!

Echte 
aandacht 
voor echte mensen
Werken in de ouderenzorg is uitdagend. Bij Wilgaerden staan de wensen 

en behoeften van de bewoners en hun naasten centraal. Echte aandacht, 

voor echte mensen. Wilgaerden zorgt met zestien woonzorgcentra en 

met wijkzorg voor de West-Friese ouderen.

Tegelijkertijd leren en werken

Als je een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) volgt, 

leer je vooral in de praktijk. Is dat iets voor jou? Dat is mooi!
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