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Envida wil jaarlijks een twintigtal langdurig werklozen of mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt binnen de zorgorganisatie opleiden met het vooruitzicht op vast werk. 
Het leerwerktraject moet deze mensen klaarstomen voor een baan in de zorg. 

 

Het intensieve begeleidingstraject duurt drie maanden en in die periode behouden de 
deelnemers hun uitkering. Daarna gaan de mensen bij Envida aan de slag. In eerste 
instantie als medewerker huishoudelijke zorg. 
Onlangs rondden de eerste instromers het traject af. ,,Het is zeer succesvol geweest”, laat 
manager Kim van Amelsvoort weten. „ De werkleerlijn wordt dan ook uitgebreid tot een 
doorlopend traject waarin vijf kandidaten per kwartaal een opleiding krijgen. Envida wil 
hiermee in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iets betekenen voor 
mensen die meer ondersteuning nodig hebben om een goede en vaste baan te krijgen.” 
Samen met WSP Parkstad (regionaal expertisecentrum voor inclusieve arbeid) en 
werkgeversloket Podium 24 in Maastricht-Heuvelland ontwikkelde Envida de werkleerlijn die 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt integreren in de zorg. De begeleiding van 
de re-integranten gebeurt door medewerkers die speciaal voor dit doel zijn klaargestoomd. 
Deze zogeheten buddy’s hebben een speciale training gehad en begeleiden de instromers 
tijdens het traject dat enerzijds mensen laat wennen aan het arbeidsproces en anderzijds 
maken ze kennis met het werken in de zorg. Naast de huishoudelijke taken, zoals poetsen, 
strijken en boodschappen doen, heeft de medewerker huishoudelijke zorg ook een 
signalerende functie. Hij of zij kan aan de bel trekken als de cliënt bepaalde hulp nodig heeft, 
bijvoorbeeld omdat deze vergeetachtig wordt of lichamelijke klachten krijgt. Als het 
zelfstandig werken een deelnemer goed afgaat en hij/zij heeft interesse in een ander functie, 
eventueel met een opleidingstraject, binnen Envida, dan is dat zeker een optie, laat de 
zorgorganisatie weten. 

 


