
SwitchZ
schakelt naar zorg

“Carrièreswitch naar werk 
met zingeving”

“Makkelijker leren in de 
praktijk”

“Meedenken over je eigen 
leerproces”

Brede en gevarieerde 
ervaring opdoen in meerdere 

zorgorganisaties”

Jouw OVERSTAP naar zinvol werk in de zorg



?Durf jij de 
sprong te 

wagen?
Hart voor Zorg

Denk je al langer over een carrièreswitch 
naar de zorg?

-
Ben je op zoek naar een baan met 

toekomst, een werkgever die zekerheid 
biedt en werk waar je voor en met 

mensen aan de slag kunt?
-

Heb je een afgeronde opleiding op 
mbo- of hbo-niveau en een droom waar je 

voor wil gaan?
-

Ben je klaar om echt naar jezelf te kijken 
en jezelf te ontwikkelen?



!
Wij bieden jou een betaald 

opleidingstraject in de zorg met 
baangarantie op maat: flexibele 

instroom, flexibele leerroutes en de 
combinatie werk en studie.

-
Wij leiden je in anderhalf tot twee en een 
half jaar op voor een baan met toekomst:

 verzorgende IG/MZ, 
mbo-verpleegkundige en

hbo- verpleegkundige.
-

Wij bieden leren als een eigen activiteit, 
vaak samen met anderen, die ertoe leidt 
dat je jezelf ontwikkelt. Leren in en van 

de praktijk heeft een grote impact op jou.
-

Vier gerenommeerde zorgorganisaties 
met een gezonde leercultuur maken zich 
sterk voor goede zorg en een waardig en 

gelukkig leven voor klanten.

Ons 
aanbod:

Iedere SwitchZer volgt een eigen  leerroute, 
maar wordt samen met de andere 

zij-instromers opgeleid.



o

o &De zorg staat voor waardig leven en stelt de 
professionals in staat samen te zoeken naar 

mogelijkheden die de zelfstandigheid van klanten 
ondersteunen.

-
De zorg is heel afwisselend. Geen dag is hetzelfde. 
Daarbij vertrouwt de zorg op jouw zelfstandigheid, 

professionaliteit en collegialiteit. Je voelt je 
gewaardeerd.

-
De zorg erkent jouw talent en biedt ondersteuning 
om persoonlijk te groeien, om je te specialiseren, 
door te groeien in je beroep en om de zorg van de 

toekomst mee vorm te geven.
-

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de 
zorg steeds met nieuwe uitdagingen te maken: meer 

klanten met complexere vragen die steeds betere 
zorg vragen. Samen met jouw collega’s zorg jij dat 

zorg steeds beter wordt.

Zorg voor 
een baan met 

toekomst



Samen fijner leven
De Riethorst Stromenland

?
Jouw carrièreSwitchZ 
in 6 stappen
Stap 1 Kennismakingsgesprek

Stap 2 Meelopen in de zorg

Stap 3 Talentscan

Stap 4 Toelating  
Is er een klik dan krijg je een 
contract en gaan we samen je 
leertraject vormgeven

Stap 5 Inwerkprogramma

Stap 6 Leren en Werken op de 
Leerwerkplaats

Neem contact 
met ons op

Je bent altijd welkom. Voor jouw 
vragen nemen wij graag de tijd.

Meer informatie
www.switchz.nl
info@switchz.nl

De Riethorst Stromenland, 
De Wever, Prisma en Thebe zijn 
initiatiefnemers van SwitchZ.

SwitchZ is ontwikkeld in samenwerking met G&D en Avans Deeltijd.


