
Wie is SWZ?

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meer-
voudige 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 maatschap-
pij. 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 mede-
werkers.

Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken 
over diverse activiteitencentra 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.

Locaties

SWZ heeft diverse locaties in Noordoost- en Zuidoost Brabant:

Wat is het Plan- en Flexbureau SWZ?

Het Plan- en Flexbureau ondersteunt de teams binnen SWZ wanneer zij 
aangeven behoefte te hebben aan flexibel personeel in de directe zorg. Dit 
kan voor een korte termijn zijn (bijvoorbeeld door ziekte van een werkne-
mer), maar ook voor een langere termijn (bijvoorbeeld vanwege vakanties). 
Het Plan- en Flexbureau zoekt een medewerker die voldoet aan het profiel,  
begeleidt de medewerker en verzorgt de administratieve afhandeling. 

Wat houdt werken via het Plan- en 
Flexbureau in?
Werken via het Plan- en Flexbureau SWZ is heel divers. Je werkt op oproep-
basis en hebt een 0-uren-contract of een contract voor een vast aantal uren. 
Je kunt werken op een vaste locatie, in een vaste regio of bent flexibel in-
zetbaar. Op het moment dat je wordt benaderd voor een dienst kun je zelf 
aangeven of je kunt komen werken. Kortom, de regie ligt bij jou.

Hoe word je benaderd voor een dienst?

De locatie waar inzet van extra personeel nodig is, geeft aan het Plan- en 
Flexbureau de openstaande dienst(en) door. Het Plan- en Flexbureau beschikt 
over een roostersysteem waarin alle medewerkers met een flexcontract zijn 
opgenomen. In het systeem is zichtbaar
wie heeft aangegeven beschikbaar te
zijn, op korte of langere termijn. 

Per e-mail, sms of telefonisch worden
de beschikbare medewerkers bena-
derd met de vraag of ze kunnen
en willen werken. Bij een match
wordt de dienst vastgelegd
en bevestigd aan de locatie.  
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Flexibel werken bij SWZ
Werken via het Plan- en Flexbureau SWZ

Doorstroom naar vaste baan

Werken via het Plan- en Flexbureau is een goede manier om te ontdekken 
voor welke doelgroep en bij welke locatie je graag wilt werken en waar je 
eventueel ook deel uit wilt gaan maken van het vaste team. Als flexmede-
werker ben je medewerker van SWZ en kun je, in het geval dat er vacatures 
zijn, als interne kandidaat solliciteren. Het is dus mogelijk om door te stro-
men naar een vaste baan binnen SWZ.

Welke functies biedt het Plan- en 
Flexbureau?
Het Plan- en Flexbureau is met name op zoek naar Helpenden (niveau 2) en 
Assistent Begeleiders en Verzorgenden (niveau 3). De functies bevinden zich 
vooral bij woonvormen, activiteitencentra en het Logeerhuis van SWZ.

Scholing

Ben je geïnteresseerd in een baan via het Plan- en Flexbureau, maar is je 
kennis niet meer helemaal up-to-date? Geen probleem. Het is mogelijk om 
cursussen te volgen om zo je basiskennis en zo nodig specifieke kennis op 
te frissen. 

Wil je meer weten?

Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met het Plan- en Flexbureau. 
Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0499-489963 of stuur een e-mail 
naar: planenflex@swzzorg.nl. Het Plan- en Flexbureau SWZ is bereikbaar van 

maan dag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op tel.nr. 0499-489963, 
op zaterdag en zondag van 09.00 tot 10.00 uur 

op tel.nr. 06-23249940. 
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