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Stap 1. De Zorgscan
De Zorgscan brengt in kaart wat
voor jou de kortste route is naar
een passende vacature in zorg en
welzijn.
Zorgscan

De Paskamer

Loopbaangesprek

Opleiding

Stap 2. De Paskamer
In De Paskamer stel je vervolgens
een profiel samen van jouw skills,
werkstijlen en eigenschappen.
De Paskamer

Loopbaangesprek

Opleiding

Stap 3. Loopbaangesprek
Met de loopbaanadviseur
bespreek je welke opleidingen
en functies in zorg en welzijn het
beste aansluiten bij jouw skills.
Loopbaangesprek

Opleiding

Werken in de zorg

Stap 4. Opleiding
Nadat je hebt besproken welke
opleiding bij jou past, kun je je
inschrijven en een opleiding gaan
volgen.
Opleiding

Werken in de zorg

Stap 5. Werken in zorg en
welzijn
Vul Mijnhouseofskills in en kijk
welke vacatures er zijn in jouw
omgeving.
Werken in de zorg

Werken in de zorg

Werken in de zorg

Werken in
zorg en
welzijn?

Ben je benieuwd of werken in zorg en
welzijn iets voor jou is? Denk je van wel,
maar weet je nog niet welke functies bij
jou passen?
Of werk je al in zorg of welzijn, maar wil
je overstappen naar een a ndere functie?
Of heb je ooit in deze sector gewerkt
en wil je dat opnieuw gaan doen? Het
Transferpunt Zorg en Welzijn kan jou
verder helpen.

In samenwerking met onderwijsinstellingen
laten we zien welke mogelijkheden er
zijn voor online trainingsprogramma’s,
modulaire opleidingen, en versnelde en
reguliere opleidingen voor mbo en hbo.
Ook biedt het Transferpunt passende
loopbaanbegeleiding om de overstap
naar zorg en welzijn zo makkelijk en snel
mogelijk te maken.

Ben je
nieuwsgierig
geworden?
Ga naar de
website van het
Transferpunt
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In 5 stappen
naar een
carrière in
zorg en welzijn

Op dit platform ontdek je welke skills
jij hebt, en hoe je ze kunt inzetten
bij zorg- en welzijnsinstellingen in de
Metropoolregio Amsterdam.
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de code!

Heb jij de juiste
skills om in
zorg en welzijn
te werken?
servicegerichtheid
empathie		
fijne motoriek
coördineren
zelfstandigheid
vaste hand

schrijfvaardigheid

uithoudingsvermogen

betr

actief luisteren
integriteit		

redeneren

stressbestendigheid
samenwerken

flexibilit

spraakhelderheid		 betrouwbaar

Meer info
Transferpunt Zorg & Welzijn is
onderdeel van House of Skills.
Bezoek de website
www.houseofskillsregioamsterdam.nl
of mail naar
houseofskills@amsterdam.nl

monitoren		

coördineren

aandacht verdelen		

luistervermog

kritisch nadenken

flexibiliteit

verantwoordelijk

redeneren		

probleemherkenning

sociale sensitiviteit		

empathi

serv

genereren van idee

