
Nieuw in 
Nederland 
en werken 
in de zorg?
• Spreek en schrijf je Nederlands op A2 of B1 niveau?
• Wil je werken en leren in Friesland?
• Heb je er heel veel zin in?

Dan bieden wij jou  
een mooie kans!

Meer informatie,  
vragen of meedoen?

Mail, app of bel met Emmylou Aben:

  emmylou@talentenzondergrenzen.nl

  06 41 32 17 28



Kom werken en leren  
in de zorg! 

Wanneer kan 
je meedoen?

We vinden het belangrijk dat:
• je heel graag wil 

werken in de zorg
• je het werk goed bij jou past 
• je de Nederlandse taal schrijft 

en praat op niveau A2 of hoger

Om te bepalen of je mee kan doen,
zetten we drie stappen: 
1.  Je maakt kennis met Talenten 

Zonder Grenzen. Soms doen 
we ook een talentenscan. 
De talentenscan laat zien waar 
jij goed in bent en wat je goed 
kan leren.  

2.  Daarna maak je kennis met het 
zorgbedrijf en kijk je samen in 
welk team je het beste past.  

3.  Met de zorgaanbieder 
maak je afspraken over je 
werktijden en het team.

Wat gaan we doen?

Wij bieden talenten ( jij dus) die graag willen 
en kunnen een passende leer-werk-plek aan bij 
zorgbedrijf Alliade of Noorderbreedte.  
Het werkt als volgt: 

1. Begeleiding van Talenten 
Zonder Grenzen
Met je begeleider van Talenten 
Zonder Grenzen kun je tijdens 
dit traject praktische problemen 
oplossen en advies vragen.

2. Je krijgt tijd om te wennen aan 
het werk
Je werkt mee in het team en behoudt je 
uitkering. Als het wennen goed gaat ga je 
een opleiding volgen.

3. Opleiding volgen en werken
Je gaat een BBL opleiding volgen 
op MBO 2 of MBO 3 niveau. 
De opleiding duurt 2 of 3 jaar. 

Tijdens de opleiding werk je 4 dagen per 
week en ga je 1 dag per week naar school. 

4. Diploma en solliciteren
Als je slaagt, krijg je een diploma. 
En Talenten Zonder Grenzen helpt 
je met solliciteren. Je kan dan overal 
in Nederland werken in de zorg! 


