
Zij-instromer
binnen Amarant

Wil jij een overstap maken naar de zorg? 
En ben jij iemand die stevig in zijn schoenen 
staat? Van lasser, horecamedewerker, 
stukadoor of mondhygiëniste naar (persoonlijk) 
begeleider. Het kan! Ook wanneer je al bij 
Amarant in dienst bent maar niet in de directe 
zorg werkt. We vragen 5 jaar werkervaring op 
het niveau van afstuderen en als vooropleiding 
minimaal MBO 2, 3 of 4 diploma of een 
behaalde HBO propedeuse.

Je volgt een verkort leertraject van 1,5 tot 2 jaar waarin werken en leren worden 
gecombineerd. En wanneer je het zij-instroom traject succesvol doorloopt, heb je 
gegarandeerd een baan bij Amarant.

Op de volgende pagina lees je wat je als zij-instromer kunt verwachten van Amarant.

Waar werk gelukkig maakt

Benieuwd wat 
Zij-instromer Gert 
van Soelen vertelt 
over zijn traject bij 

Amarant? 
Scan QR code

Interesse in Zij-instroom traject bij Amarant? 
Houd de vacatures in de gaten op werkenbijamarant.nl

https://werkenbijamarant.nl


We willen graag dat jouw leerwerktraject een succes wordt. Daarom zoeken we 
naar de ideale match voor jou. We kijken op welke voorziening jij het beste 
past. Van de manager die verbonden is aan jouw voorziening, krijg je een 
leerarbeidsovereenkomst aangeboden. Je wordt afhankelijk van het niveau van 
je opleiding ingeschaald in FWG 30.0- 30.3 (FWG 35.0- 35.3 bij werken met 
complexe doelgroep) of FWG 35.0-35.3 (FWG 40.0- 40.3 bij werken met complexe 
doelgroep).

 Je krijgt bij de start een onboardingsprogramma, net als alle nieuwe medewerkers. Hierin leer je 
Amarant als organisatie beter kennen. 

Een half jaar voor aanvang van je opleiding start je met het werken binnen Amarant, zodat je 
het werk kan verkennen. In deze periode maak je kennis met de organisatie, de voorziening 
en start je met het volgen van de voor de locatie verplichte en specifieke scholingen. Na 
deze periode volgt een gesprek over het wel of niet starten met 

de opleiding. Een go/no go moment dus! 
Vanaf het moment dat je opleiding start krijg je een 

werkbegeleider. Dit is een directe collega die jou ondersteunt 
in je leerproces. Er worden verdiepingsslagdagen georganiseerd 

waarbij je samen met andere zij-instromers ervaringen 
uitwisselt. 

Zo word je 
ingewerkt

Gefeliciteerd, 
je mag starten als 
zij-instromer

In de eerste periode werk je bovenformatief op de groep en draai je pas een 
dienst alleen wanneer je er echt klaar voor bent. De manager van jouw 
team kijkt goed naar jouw competenties en bekwaamheden alvorens 
hiervoor groen licht te geven. Na 10 dagen tot maximaal 2 maanden draai 
je mee in het rooster net als de overige collega’s.  

En nu echt
aan de slag!

Vanuit Amarant bieden we baangarantie voor alle zij-instromers die het traject 
succesvol doorlopen hebben. Nadat je je diploma hebt behaald, krijg je bij ons een 
baan aangeboden voor onbepaalde tijd. Deze baan is voor minimaal 24 uur per 
week. Bij Amarant maakt werken gelukkig! Het maken van een goede match tussen 

jou en onze vacatures heeft dan ook onze hoogste prioriteit!

Zij-instroom 
traject afgerond, 

en nu?

Student

Collega’s en werkbegeleider

Manager
Adviseur praktijkopleiding


