
Werken en leren  
in de zorg

Zij-instromers: 
omscholen naar de zorg

Samen werken aan een goed leven



Heb jij altijd al in de zorg willen werken, maar is je carrièrepad 

tot nu toe anders gelopen? Haal je niet die voldoening uit  

je werk die je eigenlijk wel wilt voelen? Wil je iets voor een 

ander betekenen en een waardevolle bijdrage leveren?  

Bij Lunet zijn we op zoek naar mensen zoals jij. Via ons traject 

voor zij-instromers krijg jij bij ons de kans om je dromen waar  

te maken. 

Hoe ziet werken bij Lunet eruit? 
Bij Lunet zorgen we voor onze cliënten. Allemaal unieke, bijzondere 
mensen. Als medewerker kun jij een echte bijdrage leveren aan hun leven. 
Je zorgt ervoor dat iemand een fijne dag heeft, of dat hij zich begrepen 
voelt. Je zorgt voor ondersteuning, een glimlach, oprechte aandacht. 
Voor onze cliënten ben jij degene die hen helpt de wereld begrijpelijker  
te maken. Je helpt hen om hun leven vorm en inhoud te geven, en 
simpel weg blij te zijn. 

Na een  
opleidingstraject 
aan het werk  
bij Lunet?
Maak je dromen waar
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Wat houdt een zij-instroomtraject in?
Een opleiding duurt 2 jaar. Je hebt 1 dag in de 2 weken een lesdag.  
De rest van de tijd werk je in de praktijk op een locatie van Lunet. 

Afhankelijk van de opleiding die je doet, leer je over onder meer 
 algemene dagelijkse levensverrichting, verpleegtechnische handelingen 
of ontwikkelingspsychologie. Ook krijg je vakken over verschillende 
problematieken als autisme of niet-aangeboren hersenletsel. 

In de praktijk begeleid je cliënten in hun dagelijks leven. Wat je werk 
precies inhoudt, hangt dus ook af van de zorgvraag van een cliënt.  
Zo ondersteun je bij verzorging, bij het aanbrengen van structuur in een 
dag of bij het uitdelen van medicatie. Je draait mee in het leven van  
de cliënten in een woongroep of ergens anders binnen Lunet. Samen 
een spelletje doen, wandelen of meegaan naar de dokter of gedrags-
deskundige hoort daar ook bij. Geen dag is hetzelfde, en jij maakt  
het verschil. 

We bieden zij-instroomtrajecten aan voor de opleidingen:

 → Verzorgende IG (niveau 3)

 → Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)

 → Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)

Waarom zij-instromen bij Lunet?
Onze doelgroep is heel divers; jong, oud, met een laag of hoog niveau, 
met eventuele bijkomende psychische en lichamelijke beperkingen. 
Onze cliënten wonen op onze woonparken, logeren in onze logeerhuizen, 
komen voor dagbesteding of krijgen thuis ambulante zorg. En dat op 
meer dan honderd locaties in Zuidoost-Brabant. Voor jou betekent dat 
werk met veel afwisseling en leermomenten. Bij ons maak je kennis met de  
brede aspecten van de zorg. Je staat daarbij niet alleen: samenwerken 
en samen zorgen hoort bij ons. Je werkt samen in een team en je overlegt  
veel met cliënten en hun ouders of verzorgers, je collega’s en specialisten 
zoals gedragsdeskundigen. Je kunt altijd op iemand terugvallen. 
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Wat vragen we van jou?
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen óf buiten de zorg. Je hebt 
levenservaring, en kent jezelf inmiddels goed. En je hebt de wens om je 
om te scholen zodat je aan de slag kan in de gehandicaptenzorg. Een 
zij-instroomtraject vraagt veel tijd, motivatie en energie. Dus het helpt 
als je er voor honderd procent voor wilt gaan, en als je thuisfront je 
daarbij steunt. Een reflecterend vermogen, mentale weerbaarheid, 
eerlijkheid, grenzen durven aangeven, zelfstandigheid en een analytisch 
vermogen zijn eigenschappen die je moet bezitten. 

Verder vragen we de volgende zaken van je: 

 → Afhankelijk van welk zij-instroomtraject je gaat volgen heb je  
minimaal een mbo niveau 3 of 4 diploma (niet per se in de zorg)  
of een havo-diploma

 → VOG

 → 5 jaar werkervaring (bijbanen en stages niet meegeteld)

 → Bereidheid om onregelmatig te werken tussen 7.00 en 22.30 uur

We praten over 
ons leer proces. 
Dat is heel erg leuk.

Roy Hulsen (42)

Behalve totaal ander werk was ook het studeren echt even wennen; al die 

boeken en toetsen. Ik werk dertig uur, besteed zo’n tien tot vijftien uur per week 

aan zelfstudie en heb één dag in de twee weken les met ons ‘Lunet-klasje’. Daar 

wisselen we ook ervaringen uit en praten we over ons leer proces. Dat is heel erg 

leuk want we zitten allemaal in het zelfde schuitje, maar werken wel allemaal in 

een andere woning en iedere woning is echt anders. Ik heb er een paar weken 

over gedaan om mijn draai te vinden, maar dat is inmiddels goed gelukt. Ik ben 

benieuwd waar ik na mijn afstuderen binnen Lunet aan de slag kan.
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Wat krijg je van ons?
Wij bieden je een betaalde opleiding van 2 jaar, met direct veel praktijk. 
Je kunt 2 keer per jaar starten: in april en oktober. De lessen worden 
verzorgd door een docent van het Summa College, en je krijgt gastlessen  
van mensen uit de praktijk. Een werkbegeleider (op de locatie waar je 
werkt) en een praktijkleerbegeleider (die contact heeft met school) staan 
je bij in je leertraject. 
De meeste opleidingsplaatsen zijn bij onze woongroepen. Maar je  
kunt ook terechtkomen op de dagbesteding of in de ambulante zorg, 
 afhankelijk van welke opleiding je kiest. 
Tijdens je opleiding krijg je van ons een salaris conform de cao 
 gehandicaptenzorg, afhankelijk van het niveau van de opleiding,  
je eerdere werkervaring en je eerdere verdiende salaris. 

Je rondt het zij-instroomtraject af. En dan?
Dan ben je de trotse bezitter van al veel ervaring in de gehandicapten-
zorg, een stevige basis én een landelijk erkend diploma. Ook heb je met 
deze trajecten een baangarantie: je gaat aan de slag als begeleider 
(niveau 3) of cliëntbegeleider (niveau 4). Je krijgt een contract van 
 onbepaalde tijd, voor minimaal 70% van een 36-urige werkweek binnen 
een locatie van Lunet. 

Een goed leven. 
Begeleider Maikel 
maakt er werk van. 

Maikel werkte zijn hele leven als slager en de laatste 

vijftien jaar ook als keurmeester in slachterijen.  

“Toen we kinderen kregen is mijn vrouw fulltime blijven 

werken. Ik werkte parttime, ging voor de kinderen zorgen 

en ontdekte hoe leuk ik dat vond. Dat is de aanleiding 

geweest om voor werk ook naar de zorg te gaan kijken. 

En toen zag ik een leuke vacature bij Lunet.” 

Maikel Wagelmans (45)
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Hoe meld je je aan?
Zodra we weer starten met een zij-instroomtraject, komt er een vacature 
online. Daarop kun je solliciteren. Staat er geen vacature online? Meld je 
dan bij team werving en selectie, dan houden we je op de hoogte. 

Heb je interesse, dan nodigen we je uit voor een oriëntatiebijeenkomst. 
Daar krijg je informatie over de gehandicaptenzorg en onze doelgroepen,  
het werk, de verschillende locaties, de opleiding en vakken, de arbeids-
voorwaarden en het verdere selectieproces. 

Meer weten?
Wil jij werk maken van jouw wens om in de zorg iets voor een ander  
te betekenen? Meld je dan bij team werving en selectie van Lunet  
via wervingenselectie@lunetzorg.nl of bel ons op telefoonnummer  
088-551 53 45. We ontmoeten je graag. 



Meer weten?
Voor vragen over omscholen in de zorg 
kun je terecht bij onze recruiters.

088 - 551 53 45
wervingenselectie@lunet.nl

Samen werken aan  
een goed leven
Lunet ondersteunt kinderen en  
(jong)volwassenen met een zorgvraag,  
zoals een verstandelijke beperking,  
gedragsproblematiek en ontwikkelings -
achter s tand. Daarbij gaan we uit van wat  
iemand kan en wil. Wij zetten mensen  
in hun kracht zodat ze het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Samen werken 
we aan een zo zelfstandig mogelijke en 
volwaardige plek in de maatschappij.  
Of het nu gaat om wonen, werken,  leren  
of vrije tijd; Lunet is altijd betrokken, 
dichtbij en toegankelijk.
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