
 

  

Onderwerp: Leerwerk traject in de thuiszorg  

  

Ook in 2017 gaan we door met onze werkprojecten. We zien dat er steeds meer ideeën 

komen vanuit de Teams Leefomgeving. Waar mogelijk verbinden we onze lopende projecten 

aan initiatieven in de wijken. Ook is er op regionaal niveau (leerwerkloket en WSP) volop 

aandacht voor onze werkprojecten.  

 

Afgelopen jaar is voor de achtste keer het thuiszorgproject  "Aan de Basis " van start gegaan. 

Eind januari 2016 zijn we gestart met 14 kandidaten. Er is hard gewerkt door de deelnemers 

en begeleiders om het traject voor alle partijen naar tevredenheid te laten verlopen. Met 

trots kunnen we dan ook melden dat van de 14 kandidaten 12 kandidaten betaald aan het 

werk zijn. Eén kandidaat heeft tijdens het traject elders werk gevonden en 11 kandidaten 

hebben vanuit het project per 1 januari 2017 een contract bij hun werkgever gekregen, 

variërend van 16 tot 24 uur per week. Deze 11 kandidaten hebben op 26 januari  2017 hun 

diploma in ontvangst mogen nemen. Leuk om te vermelden is dat een kwart van de 

kandidaten voor het eerst een diploma hebben behaald!! 

 

De werkgevers Pleyade, A&S, Stmg en Groot Gelre en opleidingsinstituut Rijn Ijssel hebben 

allen te kennen gegeven graag weer deel te willen nemen aan de negende editie van het 

traject, die start in september 2017. Voorafgaand aan het traject  zullen een aantal 

groepsbijeenkomsten plaatsvinden voor potentiële kandidaten. Het doel van de 

bijeenkomsten is de potentiële kandidaten te informeren over wat er van hen verwacht wordt 

en wat zij van de werkgevers en opleiding kunnen verwachten. 

 

Medio april/mei willen we starten met de werving voor editie 9. Dit zal t.z.t. nog naar werk en 

inkomen gecorrespondeerd worden. Mocht je nog vragen of info hebben kan je ook contact 

opnemen met de werkbegeleider van het project,  Maaike lemmens. 

 

m: 06-23530708  

e: maaike.lemmens@arnhem.nl 
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