
WarmThuis, Woonzorggroep Samen, De Reigershoeve, 

De Pieter Raat Stichting, Alkcare, Jonkerszorg en 

Horizon Zorgcentrum bieden topzorg aan mensen met 

dementie. We zijn op zoek naar mensen met passie, lef 

en energie die een opleiding willen volgen. 

Werken in de zorg Elke werkdag in de zorg is anders. Wat wel 

hetzelfde is, dat jij, de bewoners, familie en vrijwilligers er iedere 

dag gewoon een fijne dag van maken. Er is tijd voor echt contact. 

Wil je zien hoe mooi het werken met mensen met dementie is? 

Kijk dan op de website van de verschillende organisaties en 

bekijk de film “Mooi Werk” via: www.warmthuis.nl 

Wij zoeken jou? Altijd al willen werken in de zorg?! Heb je een 

passie voor het werken met ouderen? Ben je 21 jaar of ouder, in 

het bezit van een mbo-niveau 2 of 3 diploma en wil je je graag 

laten omscholen? Heb je een rijbewijs of eigen vervoer? Kan jij 

omgaan met de digitale middelen die tijdens het werk en de 

opleiding gebruikt worden? Ben je flexibel inzetbaar? Dit is je 

kans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NIEUWE OPLEIDING VERZORGENDE IG                                        

DEMENTIEZORG 
 
Wij bieden jou? 

- Begeleiding door enthousiaste collega’s; 
- Kennismaken met verschillende organisaties; 
- Een stimulerende werk- en leeromgeving; 
- Een dienstverband bij een van de zeven organisaties;  
- Een salaris conform cao;  
- Je studie wordt betaald; (start opleiding 1-2-2021) 
- Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst van 24 - 28 uur.  

 
Solliciteren? 
Dit kan door voor 21 oktober 2020 een brief te sturen met je cv, 
een korte motivatie en de naam van de organisatie waar je graag 
wil werken aan: info@fieldlabdementie.nl   
 
Vragen?  
Stuur even een e-mail met je vraag en telefoonnummer. Dan 
bellen we je terug! 
 

www.warmthuis.nl  * www.woonzorggroepsamen.nl * 

www.alkcare.nl * www.reigershoeve.nl * www.jonkerszorg.nl * 

www.dprs.nl * www.horizonzorgcentrum.nl 

   

 

 

 Hoe ziet de 

opleiding eruit? 

 
De opleiding sluit 

helemaal aan op de 

visie en werkwijze van 

de zeven organisaties, 

waar persoonsgerichte 

zorg voor mensen met 

dementie centraal staat. 

In plaats van op school 

vindt het leren vooral 

plaats op de werkplek, 

met inspirerende 

opdrachten die je 

opleiden tot 

verzorgende IG 

dementiezorg (mbo 

N3). Deze opleiding is 

landelijk erkend en na 

het behalen van je 

diploma ben je 

verzekerd van een baan, 

nu en in de toekomst. 

Samen met 

Horizon College 

& 

ROC de KOP NH 
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