
Zorg voor een  
baan met toekomst
De zorg staat voor waardig leven. Dit vraagt om 
professionals die in samenspraak met de klant de
zorg zo organiseren dat deze is afgestemd op de 
klant, waardoor deze optimaal kan deelnemen 
aan de maatschappij. Professionals, in staat om de 
juiste vragen te stellen en samen te zoeken naar 
mogelijkheden die de zelfstandigheid van klanten 
ondersteunen.
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WIL JIJ een carrière- 
verandering en denk je  
dat de Gehandicapten-
zorg, Geestelijke 
Gezondheidszorg
of Jeugdzorg bij je past? 
Ben jij op zoek naar een 
baan met toekomst en naar 
werk waar je voor en met 
mensen aan de slag gaat. 

HEB JIJ de ambitie om 
te werken in de zorg, het 
doorzettingsvermogen 
om leren en werken te 
combineren én een droom 
waar je voor wilt gaan?

BEN JIJ bereid om echt 
naar jezelf te kijken en 
jezelf te ontwikkelen? Ben 

jij flexibel, wendbaar en 
zelfstandig genoeg om 
zelf je eigen leertraject 
vorm te geven?

Wie komt in 
aanmerking?
Blauwe Maas richt zich 
op zij-instromers die 
met leren en werken een 
vakgericht hbo en mbo 
diploma kunnen halen. 
Belangrijke competenties 
zijn leervermogen, 
overtuigingskracht, 
mondelinge 
communicatie,
zorgen dat in plaats van 
zorgen voor, veerkracht 
en doorzettingsvermogen.

STAP 1 
Informatiemiddag
We starten met een 
informatiemiddag over 
Blauwe Maas waar we kort 
met je speeddaten voor een 
wederzijdse klik.

STAP 2 
Selectiegesprek en test
In een selectiegesprek zal 
dieper ingegaan worden 
op wie jij bent en wat jouw 
competenties zijn.
Een test zal aan dit gesprek 
ondersteunend zijn. Bij 
wederzijds vertrouwen, volgt 
de oriëntatiefase.

STAP 3 
De oriëntatiefase
Je loopt mee in een wijkteam, 
op een woongroep of met 
een ambulant begeleider.

WERKEN VANUIT VISIE

Hoe ziet het traject eruit?
We vragen je om gedurende 
8 weken op maandag en 
dinsdag beschikbaar te zijn.

STAP 4 
Reflectieverslag en plaatsing
De oriëntatiefase wordt 
afgesloten met een moment 
van reflectie: Is werken in 
de zorg nog steeds jouw 
droom en denken wij dat je 
kunt doorgroeien naar een 
vakbekwaam professional? 
Als de motivatie wederzijds 
aanwezig is, wordt er geke-
ken bij welke organisatie je 
geplaatst kan worden.

STAP 5 
Contract
Je wordt voorgedragen aan 
één van de deelnemende 
organisaties. Na een positief 
klikgesprek kom je daar in 

dienst en krijg je vanaf dat 
moment begeleiding en 
een opleiding. Je krijgt een 
contract van minimaal 24 
uur per week. Je ontvangt 
een opleidingssalaris. Houd 
rekening met een salaris 
tussen de € 1800 en € 2300,- 
bruto per maand op basis van 
een 36-urige werkweek, excl 
ORT.

STAP 6 
Start opleiding en groei naar 
vakbekwaam professional
Je wordt wegwijs gemaakt in 
de organisatie en binnen de 
hulpverlening. Gedurende je 
opleidingstraject ben je nog 
geen (geregistreerd) volleerd 
professional. Hoe lang dat 
traject duurt en wat daar voor 
nodig is, hangt af van jouw 
doel en opleidingsplan. 
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