INLEIDING
Een studiekeuze maken kan lastig zijn, want er zijn ontzettend veel mogelijkheden in beroepen en studies. Uw
leerlingen kennen misschien het bestaan ervan nog niet, of weten niet goed wat het inhoudt en er voor nodig
is. Goede voorlichting en oriëntatie is daarom van groot belang!
In deze menukaart vindt u een overzicht van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van Zorg en Welzijn in
regio zuid, zuid-west en midden Gelderland. De insteek is om een realistisch en positief beeld te geven door
middel van ervaringsverhalen, leuke interactieve oefeningen en moderne middelen. Al deze
voorlichtingsactiviteiten helpen leerlingen om erachter te komen wat werken in Zorg en Welzijn inhoudt, welke
eigenschappen ze hiervoor nodig hebben en wat deze sector hen te bieden heeft! Een mooie kans om
jongeren een blik in hun toekomst te geven!
Meer informatie? Kijk snel verder wat op het menu staat!

INHOUDSOPGAVE MENUKAART
• Lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat!’
• Voorlichting door zorg- en welzijnsorganisaties:
o Gastles
o Bemensing stand
o Rondleiding met klas
o Meelopen of stage

p2 – 3
p4 – 9
Ede

Arnhem
Rivierenland
Deze menukaart is samengesteld door WZW, de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn in de regio
Midden, Zuid- en Zuidwest-Gelderland.

Nijmegen

Wilt u meer informatie, inspiratie of hulp bij het organiseren van voorlichtingsactiviteiten?
Neem dan contact op met WZW via info@wzw.nl of bel naar 026 389 89 83.
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LESPAKKET ‘AAN JOU HEBBEN WE WAT’
Uw leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid…
Het zijn juist die eigenschappen waar de sector om zit te springen!
Het doel van lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ is om er samen met het onderwijs voor te zorgen dat steeds
meer jonge talenten zien hoe mooi en veelzijdig het werk in Zorg en Welzijn is. Door middel van een lespakket
bieden we inzicht in de omvangrijke sector en de gevarieerdheid in beroepen en opleidingen.
Instructies, een docentenhandleiding en promotiemateriaal zijn bij het lespakket inbegrepen zodat u het naar
eigen inzicht aan kunt bieden aan uw leerlingen.
Het lespakket is voor middelbare scholen gratis aan te vragen via WWW.AANJOUHEBBENWEWAT.NL
Er zijn twee varianten beschikbaar:
• Vmbo: dit lespakket is geschikt om in te zetten ten behoeve van de profielkeuze
(leerjaar 1/2).
• Havo/vwo: dit pakket is gekoppeld aan de profielkeuze (leerjaar 3).
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LESPAKKET ‘AAN JOU HEBBEN WE WAT’

Het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ is opgebouwd uit drie onderdelen die los van elkaar zijn
in te zetten. Voor het beste resultaat raden we aan een combinatie van onderdelen te behandelen.

1. INTERACTIEVE OPENINGSFILM
Duur: 45 minuten

2. VERVOLG: DIGITALE MODULES
Duur: +/- 20 minuten per module

3. VERDIEPING: WERKBLADEN
Duur: +/- 20 minuten per werkblad

Presentator Tim Haars volgt
zorgvragers Denise, Rob en Quinten.
Uw leerlingen ontdekken samen met
Tim wat zorgverleners doen, hoe
onmisbaar ze zijn voor zorgvragers en
welke eigenschappen van pas komen.
Tijdens de film wordt interactie
gestimuleerd: leerlingen beantwoorden
vragen met hun smartphone en is er
ruimte voor groepsdiscussie. Op de
werkbladen wordt nog dieper ingegaan
op de individuele eigenschappen van
uw leerlingen.

Uw leerlingen kiezen van de acht
beschikbare modules één of meerdere
waar zij nieuwsgierig naar zijn. Per
module komt het levensverhaal van
een zorgvrager aan bod waarbij
verschillende sectorberoepen en –
opleidingen worden uitgelicht. Tussen
het verhaal door beantwoorden
leerlingen kennisvragen, stellingen en
discussiëren ze met elkaar. Zo komen
zij erachter welke eigenschappen van
pas komen in Zorg en Welzijn.

Het is aan te raden minimaal twee
digitale modules te doorlopen voordat u
aan de slag gaat met de werkbladen.
Deze bevatten groeps- en individuele
opdrachten die dieper ingaan op de
vraag: welk beroep spreekt mij aan en
past bij mij? Leerlingen zoeken uit welke
eigenschappen en competenties daarbij
horen. Werkblad 3 is een
interviewopdracht die u als huiswerk
kunt meegeven of in combinatie met
een gastspreker voor de klas kunt
uitvoeren.
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VOORLICHTING DOOR ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES
In combinatie met het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ of los daarvan kunt u een ambassadeur
van een zorg- of welzijnsorganisatie inschakelen of met uw leerlingen een spreekwoordelijk kijkje in
de keuken van een organisatie nemen. Niemand kan immers beter en vol enthousiasme vertellen
over de dagelijkse praktijk en zijn/haar ervaringen dan een medewerker zelf! Door leerlingen zelf
kennis te laten maken met organisaties krijgen zij een levendige en realistische voorstelling van de
dagelijkse werkzaamheden in Zorg en Welzijn en wat je daarvoor nodig hebt.
In dit hoofdstuk vindt u de zorg- en welzijnsorganisaties op een rij. Per organisatie staat de
contactpersoon met zijn/haar contactgegevens en het soort aanbod vermeld zodat u zelf contact op
kunt nemen om voor meer informatie of een afspraak.
Smaken verschillen, dus het aanbod wordt verdeeld in vier categorieën:
GASTLES – nodig een ambassadeur uit die bij u in de klas een gastles komt verzorgen.
BEMENSING STAND – laat een ambassadeur een stand bemannen tijdens bijv. een
beroepenmarkt op school.
RONDLEIDING MET KLAS – neem een kijkje in de keuken: ga met uw klas op pad en
bezoek een organisatie.
MEELOPEN OF STAGE – individueel een dag(deel) of een langere periode meedraaien
in de organisatie.

VOORLICHTING DOOR ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES
OUDERENZORG

REGIO

Accolade Zorg

Ede

Ellen Kastelein
030 6973400 | ekastelein@accoladezorg.nl
www.accoladezorg.nl

Attent Zorg en Behandeling

Arnhem

An van Eldijk, Opleidingsadviseur
088 990 3381/2 | a.vaneldijk@attentzorgenbehandeling.nl
www.attentzorgenbehandeling.nl

Kalorama

Nijmegen

Laura van der Burgt, Medewerker Opleiding
024 6847777 | l.van.der.burgt@kalorama.nl
www.kalorama.nl

Malderburch
Jacqueline Withaar, Personeelsadviseur
024 3570570 | jacqueline.withaar@malderburch.nl

Nijmegen

www.malderburch.nl

Norschoten
Zwannie van den Brink, Praktijkopleider/ verpleegkundige

Ede

AANBOD

0342 404000 | z.vdbrink@norschoten.nl
www.norschoten.nl

Regio
Opella
Natascha Gerrits, Team opleiding Opella
0318 752378 | opleiding@opella.nl

Ede

www.opella.nl

Rijnwaal Zorggroep

Arnhem, Nijmegen

Dorinda Lenting, Praktijkopleider
026 3263300 | d.lenting@rijnwaal.nl
www.rijnwaal.nl

Stichting Zahet
Erdogan Kaya, Bestuurder
024 47630420 | e.kaya@zahet.nl
of
Zeynep Bal | HRM Adviseur
024 47630420 | z.bal@zahet.nl

Nijmegen

www.zahet.nl

Santé Partners
Olivia van Blijdesteijn en Tessa Walschots
06 20250938 | 06 82512924
ovanblijdesteijn@stmr.nl | twalschots@santepartners.nl
www.stmr.nl | www.werkenbijvitras.nl

Rivierenland

Aanbod

Regio
Vilente

Arnhem, Ede

Eelke Berendsen, opleidingsadviseur
06 22696099 | e.berendsen-kuipers@vilente.nl
www.vilente.nl

Vreedenhoff
Joëlla van Dun, Praktijkopleider
06 83614548 | j.vandun@vreedenhoff.nl

Arnhem

www.vreedenhoff.nl

De Waalboog
Esther Keijers, Opleidingsadviseur
024 3228264 | e.keijers@waalboog.nl

Nijmegen

www.waalboog.nl

Zorgcentra De Betuwe
Ellen Wissink, Adviseur opleiden
06 13241500 | e.wissink@stzdb.nl

Rivierenland

www.zorgcentradebetuwe.nl

Zorggroep Maas en Waal
Gea van de Pol, Opleidingscoördinator
0487 509666 | geavandepol@zmw.nl
www.zmw.nl

Nijmegen, Rivierenland

Aanbod

Regio
ZZG Zorggroep
Yvonne Smets, adviseur arbeidsmarktcommunicatie
06 10429997 | y.smets@zzgzorggroep.nl

Nijmegen

www.zzgzorggroep.nl

ZIEKENHUIZEN
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Margreet van Laanen, Recruitment adviseur
024 3655122 | m.v.laanen@cwz.nl

Nijmegen

www.cwz.nl

Radboudumc
Ellen Bongers, Scholierenvoorlichter
024 3092737 | ellen.bongers@radboudumc.nl

Nijmegen

www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren

Rijnstate
Irene van der Kroon, Employability Adviseur / HR Algemeen
088 005 8658 | ivanderkroon@rijnstate.nl
(Rondleidingen in overleg), www.rijnstate.nl

Arnhem

Aanbod

GEHANDICAPTENZORG

Regio

Dichterbij
Ans van den Berg, Adviseur Leren en ontwikkelen a.i.
06 51271026 | a.vandenberg@dichterbij.nl

Nijmegen

www.dichterbij.nl

Driestroom
Sandra Doeleman, praktijkopleider
06 53163168 | sandradoeleman@driestroom.nl

Arnhem, Nijmegen

www.driestroom.nl

Humanitas DMH
Marianne Venema, Trajectcoördinator HomeRun
06 15238052 | marianne.venema@humanitas-dmh.nl

Arnhem, Ede, Rivierenland

www.humanitas-dmh.nl

’s Heeren Loo regio Zuid-Oost Nederland
Mailin Boers, Coördinator Praktijkleren
06 52584812 | mailin.boers@sheerenloo.nl

Nijmegen

www.sheerenloo.nl

’s Heerenloo regio Midden Gelderland
Carianne Wielinga | Ellen van Vliet, coördinator Praktijkleren
06 20576997 | carianne.wielinga@sheerenloo.nl
06 52038318 | ellen.van-vliet@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

Arnhem

Aanbod

Regio
’s Heerenloo regio Rivierenland
Karin de Vree, Coördinator Praktijkleren
06 53399949 | karin.de-vree@sheerenloo.nl

Rivierenland

www.sheerenloo.nl

Stichting Philadelphia Zorg
Annelies Kramer, Praktijkopleider
06 23864884 | a.kramer@philadelphia.nl

Arnhem, Ede, Nijmegen,
Rivierenland

www.philadelphia.nl

Pluryn
Frans Uffing, praktijkopleider
06 23020228 | fuffing@pluryn.nl
of
Diederik van Vugt, Recruiter en coördinator ambassadeurs
06 22046925 | dvugt@pluryn.nl

Arnhem, Ede, Nijmegen

www.pluryn.nl

Stichting De Rozelaar
Gertine van den Brink, Praktijkopleider
06 45260987 | praktijkopleider@rozelaar.nl

Ede

www.rozelaar.nl

Siza
Jacqueline van Maanen, Teamleider & Coördinator ambassadeurs
06 51199986 | jacqueline.van.maanen.van.lith@siza.nl
www.siza.nl

Arnhem, Ede, Nijmegen

Aanbod

REGIO
Elver
Rob Balduk, Karin Dekker, Marieke Plantinga, Adrie Knoops, Litze
Klaassen, Suzan van Dick, allen ambassadeur
0314 696277 | ambassadeur@elver.nl
www.elver.nl

Arnhem

Zideris

Ede

Henk Simon, Karin van der Linde, beide praktijkopleider
06 30340534 | h.simon@zideris.nl , k.vanderlinde@zideris.nl
www.zideris.nl

AANBOD

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

REGIO

Karakter
Ellis van Gent, Medewerker Karakter Academie

Arnhem, Ede, Nijmegen,
Rivierenland

0318 676611 | academie@karakter.com
www.karakter.com

Pro Persona
Praktijkopleiders

Arnhem, Ede, Nijmegen,
Rivierenland

praktijkopleiders@propersona.nl
www.propersona.nl

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Marleen Coenen, Coördinator BPV/ Opleiden en ontwikkelen

Rivierenland, Nijmegen

06 22773356 | m.coenen@ribw-nr.nl
of
Margot Guitjens, Opleidingscoördinator
06 83691741 | m.guitjens@ribw-nr.nl
www.ribw-nijmegenrivierenland.nl

WELZIJN, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG
Spectrum, partner met Elan
Lotte van Ooijen, Projectadviseur
06 23790551 | l.vanooijen@spectrumelan.nl
www.spectrumelan.nl

Moviera, aanpak huiselijk geweld
Marcella ten Holder, adviseur service team HR
088 3744717 | m.tenholder@moviera.nl

Arnhem

AANBOD

Deze menukaart is samengesteld door WZW, de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn in de
regio Midden- Zuid- en Zuidwest-Gelderland.
WZW
Leidenweg 70
6843 LD Arnhem
026 389 89 83 | info@wzw.nl
www.wzw.nl

