Careleon (de allereerste plek
van het hof van King Arthur),
was een omgeving waar men
zich beschermd, geborgen en
veilig voelde en waar men
voor elkaar zorg droeg.

Ik had nog nooit in
de zorg gewerkt,
maar dat is geen
reden om niet te
starten, je weet
nooit.

In het hof van King Arthur
bevond zich ook de Ronde
Tafel, deze tafel symboliseert
vriendschap, hoffelijkheid en
gelijkwaardigheid.
Aan de Ronde Tafel bespraken King Arthur en de ridders
belangrijke vraagstukken en
namen zij gezamenlijk
besluiten. Niemand zat aan
het hoofd en iedereen werd
beschouwd en gehoord als
gelijke.

Intrinsiek gemotiveerd

Kandidaat

Dit gedachtengoed is leidend
voor Stichting Careleon,
waarbij care niet alleen de
zorgsector, maar ook de zorg
voor de kandidaat symboliseert.

WERKEN WERKT
Werken heeft een belangrijke
betekenis in onze samenleving.
Het brengt structuur aan,
zorgt voor eigenwaarde,
sociale contacten en
persoonlijke ontwikkeling.

Werkcarrousel

proefperiode
Opdracht

Langdurige relatie

De zorg is een ongelooflijk diverse sector. De komende jaren zal de vraag naar mensen die willen werken in zorg en ondersteuningsfuncties alleen maar toenemen. Dat geldt ook voor een aantal andere branches. Careleon biedt werkzoekenden
met de juiste intrinsieke motivatie de gelegenheid om in meerdere functies/leerwerkplaatsen ervaring op te doen.
Careleon is voor kandidaten die al aan de slag zijn of graag aan de slag willen maar niet goed weten wat het beste bij ze
past. Wat ze wel weten is dat ze iets anders willen gaan doen. Dit kan zijn vanuit een uitkeringssituatie (UWV, bijstand,
Wajong) of omdat de werkomgeving niet meer aansluit bij zijn/haar ambities of levensfase.
Mensen met een kleine beurs helpen wij om samen met de uitvoeringsinstantie tot een studiefinanciering te komen,
mocht dat onverhoopt niet lukken dan gaan we op zoek naar andere mogelijkheden. Ook faciliteren wij ondernemende
kandidaten die als zelfstandige in de zorg verder zouden willen gaan.
Om iets anders te gaan doen vereist moed en durf. Je weet niet wat je kunt verwachten en misschien zit je vol vragen.
Daarvoor kun je terecht bij een buddy, iemand die net als jij deze stap heeft gezet. Maar ook zelf buddy worden en in de
toekomst anderen helpen ambities en dromen waar te maken.

Op een verjaardag vragen we
niet naar iemands hobby’s
maar wat voor werk hij doet.
Careleon steunt dit in raad en
daad.
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