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Dagelijks met plezier
naar je werk?
Dat kan bij De Zijlen!

De Zijlen heeft boeiende 
functies in de directe zorg of
bij de ondersteunende 
diensten. Zowel fulltime als
parttime. Bij ons werken zo’n 
1.200 professionele en 
betrokken medewerkers. 
Zij ondersteunen mensen met
een verstandelijke beperking
om hun eigen plek te vinden
in de samenleving. 
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Benny Meijer (begeleider en ambassadeur
De Zijlen): “Als ambassadeur vertel ik mbo-
en hbo-studenten over de gehandicapten-
zorg. Wat ik mooi vind is dat ik kan putten
uit mijn eigenwerkervaring. Zo hoop ik hen
enthousiast te maken voor onze organisa-
tie!”
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De Zijlen staat voor ‘betekenis boven beper-

king’. Mensen halen betekenis uit hun werk

en hun omgeving en doen mee in de maat-

schappij. Wat is er mooier om dat mee

vorm te geven!

Wat zoeken we?
Regelmatig zijn we op zoek naar enthousias-

te en gemotiveerde medewerkers. Samen

met je collega’s geef je op een professionele

wijze vorm aan de dagelijkse begeleiding

van de bewoners, waardoor een prettig

woon- en leefklimaat ontstaat. 

We zoeken mensen die goed kunnen samen-

werken en beschikken over voldoende 

zelfreflectie. 

‘Bij De Zijlen krijg je veel mogelijkheden
om jezelf te ontplooien door een groot
opleidingsaanbod.’
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Met andere woorden: je bent in staat om

feedback te geven en te ontvangen. 

De Zijlen heeft een gevarieerd aanbod aan

functies. Je kunt aan de slag als persoonlijk

begeleider, begeleider wonen, activiteiten-

begeleider of begeleider werk & dagbeste-

ding, flexwerker of in de ondersteunende

diensten.

Met gevoel voor elkaar
Je kunt veel betekenen in het leven van

mensen. We vinden het ook belangrijk dat je

werk veel betekent in jouw leven. Je werkt

in een open, flexibele en klantgerichte cul-

tuur. We hebben niet alleen oog voor bewo-

ners met een beperking, maar ook voor

elkaar. Een plezierig werkklimaat heeft

namelijk direct een positief effect op ieder-

een: op de cliënt en zijn omgeving, je colle-

ga’s en op jou. 

Wat kun je verwachten?
Bij De Zijlen zijn de arbeidsvoorwaarden

geregeld in de CAO Gehandicaptenzorg. De

hoogte van het salaris is afhankelijk van

opleiding en ervaring. Hier horen ook aan-

trekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden

bij. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van

een eindejaarsuitkering, fitnessregeling, een
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fietsenplan, het kopen of verkopen van

vakantie-uren en het betalen van de vak-

bondscontributie. 

Je krijgt binnen De Zijlen de ruimte om je te

ontwikkelen door middel van scholing,

teambuilding en intervisie. We hebben een

uitgebreid programma voor opleiding en ont-

wikkeling, inclusief individuele opleidingen.

De kosten worden volledig of gedeeltelijk

vergoed. Wij vinden het belangrijk dat je zelf

verantwoordelijkheid neemt voor je functio-

neren en je loopbaanontwikkeling. Als werk-

gever ondersteunen wij je hierbij.

‘Breng mensen met elkaar in contact, dan
wordt het leven rijker.’ (Bestuurder Hetty
de With)
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‘Je eigen huis schoonmaken, je boodschap-
pen doen en je leven leiden zoals jij dat
wilt. Dat ondersteunen wij bij De Zijlen.’
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Werken en leren 
Heb je geen beroepsgerichte opleiding? Dan

kun je die bij ons volgen, als je in het bezit

bent van een diploma mavo-d, vmbo- theo-

retische leerweg of havo. Bij De Zijlen kun je

werken en leren in de praktijk. De opleiding

wordt voor jou betaald. De Zijlen is een door

Calibris erkend leerbedrijf. Als leerling-werk-

nemer ga je één dag in de week naar school. 

Het gaat om opleidingen binnen het Sociaal

Agogisch Werk (SAW). Denk aan medewerker

maatschappelijke zorg niveau 3 of medewer-

ker gehandicapten zorg niveau 4.

Je wordt begeleid door een werkbegeleider

en gecoacht door een praktijkopleider. Je

werkbegeleider is een collega die je tijdens

het dagelijkse werk ondersteunt. 

‘Bij alles wat we doen blijven we vooral
kijken naar de vraag van de mens met de
beperking en blijven we investeren in 
kennis en kwaliteit!’
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De praktijkopleider houdt het proces van

werken en leren in de gaten. Je krijgt 

gedurende je opleiding een leerarbeidsover-

eenkomst. Je ontvangt een leerlingensalaris. 

Teamwork
Wil je werken bij De Zijlen dan moet je aller-

eerst goed met mensen kunnen omgaan. Je

moet geduldig, zelfstandig en flexibel zijn.

Het is eveneens van belang dat je stevig in

je schoenen staat en goed kunt samenwer-

ken. Je werkt in teamverband aan de onder-

steuning van mensen met een beperking en

stemt dit zo goed mogelijk af op zijn of haar

vragen. Het is dus een zelfstandige en ver-

antwoordelijke job! 


