Wij staan voor kwaliteit!
Dit zijn onze
belangrijke kernwaarden:






betrouwbaar;
doelgericht;
enthousiast;
flexibel;
respectvol.

Zorgplein Maaswaarden is een kleine,
dynamische, slagvaardige en
complete zorgorganisatie die alle
zorgdiensten levert in het Land van
Heusden en Altena:








Thuiszorg
Verpleeghuiszorg
Verzorgingshuiszorg
Dagbesteding
Huishoudelijke zorg in het kader
van de WMO
Hulp bij sociale alarmering
De Hoofdzaak (voor mensen met
dementie, Niet Aangeboren
Hersenletsel en hun naasten).

Wil je werken of leren bij een organisatie
die garant staat voor kwaliteit met nèt dat
beetje extra? Dan ben je op zoek naar
ons! Neem gerust contact op:
Hanny Sips, personeelsfunctionaris
@ h.sips@maaswaarden.nl

of Wilma van Wijgerden, opleidingen
@ w.vanwijgerden@maaswaarden.nl

of bel: 0416-698400
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg
www.maaswaarden.nl

WERKEN
EN/OF LEREN

Werken bij Zorgplein Maaswaarden
Bij Zorgplein Maaswaarden zijn ruim 280
personeelsleden in dienst. Verder mogen
wij ons verheugen in de enthousiaste
bijdrage van ruim 300 vrijwilligers.

Vrijheid en verantwoordelijkheid in de
eigen taakuitvoering staan hoog in ons
vaandel. Werken bij Zorgplein
Maaswaarden betekent deel uitmaken van
een betrokken organisatie.

Deskundigheid, vakbekwaamheid en de
juiste beroepshouding zijn de
belangrijkste criteria bij de selectie van
nieuwe medewerkers.

Zorgplein Maaswaarden is een lerende
organisatie. Dat wil zeggen dat wij alles in
het werk stellen om deskundigheid in huis
te halen en te houden. Altijd leren van
onze ervaringen, dat doen wij.
Zorgplein Maaswaarden heeft een actief
scholingsbeleid op diverse gebieden.
Iedereen binnen de organisatie wordt
jaarlijks geschoold door middel van
trainingen, cursussen en e-learning
modules.

Elke medewerker ontvangt een leer- of
arbeidsovereenkomst.
Arbeidsvoorwaarden zijn geregeld
conform de CAO VerzorgingsVerpleeghuizen, Thuiszorg en
Jeugdgezondheidszorg (VVT)

Daarnaast krijgen alle verzorgenden (IG)
en verpleegkundigen jaarlijks scholing in
verpleegtechnisch handelen, de
zogenaamde BIG-scholing), die er mede
zorg voor draagt dat medewerkers
deskundig blijven.

Iedere nieuwe medewerker krijgt een
persoonlijke introductie.
Zorgplein Maaswaarden heeft gekozen
voor genormaliseerd wonen. Dit betekent
dat de cliënt en diens wensen centraal
staan. Alle medewerkers (en vrijwilligers)
zijn verantwoordelijk voor de uitvoer
hiervan. Ze worden hier jaarlijks op
getraind en geschoold. Persoonlijke
initiatieven van medewerkers, gericht op
cliëntgericht handelen, worden
gestimuleerd.

Leren bij Zorgplein Maaswaarden

We zijn 'klein maar fijn'. We kennen
elkaar, de lijnen zijn kort. Het verzuim is
laag en het verloop onder de
medewerkers gering.
Belangrijke graadmeters voor een prima
werksfeer! Bij ons ben je geen nummer.

Zorgplein Maaswaarden biedt verder
opleidingsmogelijkheden voor
schoolverlaters, herintreders, leerlingen
en andere nieuwe “zorg”werkers.
We bieden ruimte aan BBL-leerlingen
(niveau 3 en 4) en BOL-stagiaires (niveau
3-4-5) zijn ook welkom. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor snuffelstages en
VMBO-stages.

