
Werken en leren bij SWZ

Werken als vrijwilliger
Je kunt ook als vrijwilliger aan de slag bij SWZ. Er zijn ruim 320 vrijwilligers bij SWZ actief en daar 
zijn we trots op! Belangstellenden zijn echter altijd meer dan welkom. SWZ biedt verschillende 
soorten activiteiten waar vrijwilligers een rol in kunnen spelen. Daarnaast staat SWZ ook open 
voor initiatieven van vrijwilligers. Heb jij een passie voor een bepaalde activiteit, dan wil SWZ  
samen met jou bekijken hoe jij jouw passie binnen het vrijwilligerswerk kan vormgeven. 

SWZ biedt vrijwilligers ondersteuning en de gelegenheid om cursussen of workshops te volgen om 
hun werk goed uit te kunnen oefenen.

Informatie
Wil je graag meer informatie over het werken bij SWZ en het actuele vacatureaanbod, kijk dan op 
www.werkenbijswz.nl. Je kunt ons ook volgen op twitter.com/@StichtingSWZ en facebook.com/
SWZzorg.

Naast betekenisvol werk, bieden we voor al onze functies een goed salaris conform de CAO  
Gehandicaptenzorg. Ook voor stagiaires en vrijwilligers heeft SWZ een passende vergoeding.

Heb je nog vragen neem dan contact op met de afdeling Werving & Selectie, de afdeling  
Opleidingen, het Plan- en Flexbureau of de afdeling Vrijwilligers. Deze afdelingen zijn te bereiken 
via telefoonnummer 0499-471 241.
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Werken bij SWZ
Geen dag is hetzelfde, met vaak kostbare momenten. Dat ervaar je in de Gehandicaptenzorg. Heb 
je oog voor die ontroerende, grappige, onverwachte en soms ook moeilijke momenten? Heb je 
een relevante opleiding in zorg en/of welzijn en een hart voor mensen? Dan is SWZ de organisatie 
voor jou! 

SWZ vindt het belangrijk dat jij je op je plek voelt, dat je past binnen het team, aansluit bij de 
cliënten en hun zorgvraag, en dat je uren overeenkomen met je wensen. Bij SWZ krijg je de 
mogelijkheden om te leren, je te ontwikkelen en door te groeien. Omdat iedere cliënt en iedere 
medewerker anders is, hebben we voor iedereen een passende functie. 

Naast vacatures in de directe zorg, hebben we ook regelmatig functies vacant bij zowel ons  
Kennis- en Behandelcentrum als bij onze Ondersteunende Diensten. 

Werken en leren
Het ondersteunen van mensen met een beperking is prachtig werk. SWZ hoopt dat nog veel meer 
mensen voor dit vak gaan kiezen. We dragen graag bij aan het opdoen van brede werkervaring 
met verschillende doelgroepen en bieden leerzame leerwerkplekken (BBL) en stages (BOL) aan. 

Omgaan met cliënten leer je niet alleen in de theorie, maar vooral op de werkvloer. Je wordt hierbij 
geholpen door een werkbegeleider. De praktijkopleider biedt jou een objectieve begeleiding, zorgt 
voor het contact met de school en is tevens bij je examen aanwezig. Ons gezamenlijk doel: “Jouw 
competenties ontplooien voor een inspirerend beroep” en wellicht tijdens of na je studie een (flex)
baan bij SWZ.

Werken via het Plan- en Flexbureau
Werken via het Plan en Flexbureau is heel divers. Je hebt een 0-uren contract en werkt op oproep- 
basis. Je kunt werken op meerdere vaste locaties dichtbij huis en bent flexibel inzetbaar. Je bepaalt 
zelf het aantal uren dat je wilt werken en het moment waarop. Daarom is werken via het Plan- en 
Flexbureau goed te combineren met een vaste baan of studie.

Als flexmedewerker kun je je kennis up-to-date houden of uitbreiden. We bieden je graag de 
scholing aan, die nodig is om je verder te ontplooien. Bovendien heb je als medewerker van SWZ 
de mogelijkheid om met voorrang te solliciteren wanneer er een vacature is. Zo kan je baan als 
oproepkracht een opstap zijn voor een vaste baan bij SWZ.
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Locatieoverzicht Stichting SWZ

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als 
streven dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maat-
schappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste 
ervan maken, maar het beste eruit halen! SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met 
deskundige en betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Wil je één van deze medewerkers zijn? Ben je slagvaardig en kun je op een respectvolle, vraag-
gerichte manier omgaan met onze cliënten? Voel je je verantwoordelijk en betrokken bij alles wat 
je doet? Dan willen wij jouw deskundigheid op welk vlak en in welke vorm dan ook graag inzetten.

Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activi-
teitencentra en (kleinschalige) woonvormen en bieden begeleid wonen, thuisondersteuning,  
arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. We werken daarbij nauw samen met de  
cliënt, zijn naasten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en diverse  
re-integratiebureaus.

Contactgegevens
Stichting SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
0499-471241
werving@swzzorg.nl


