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werk. Als Verzorgende IG kan je ook tijdens 
je loopbaan kiezen voor andere werkgevers 
en/of doorleren voor een andere functie 
zoals verpleegkundige. Er is de komende 30 
jaar altijd werk in dit beroep.

Wat doet een
Verzorgende IG?
Als Verzorgende IG voer je allerlei taken uit 
en is er veel afwisseling in het werk. Een 
greep uit het takenpakket: 
• Uitvoeren van medische handelingen
• Contact onderhouden met naaste familie
• Schrijven van rapportages
• Een luisterend oor bieden aan je cliënten
• Zorgen voor een positieve woonomgeving
• Begeleiden van activiteiten
• Ondersteunen bij algemene handelingen 
in het dagelijks leven.

Welke eigenschappen
heeft een VIG?
Verzorgende IG zijn sociale mensen 
met oog voor hun omgeving. Ze zijn 
betrouwbaar want kwetsbare mensen zijn 
afhankelijk van hen. Ze zijn gevoelig en 
kunnen zich inleven in anderen, ze weten 
hoe te handelen in stresssituaties en 

kunnen omgaan met verandering. Ze 
kunnen goed luisteren naar anderen 
en kunnen zowel zelfstandig als in 
teamverband werken.

Wat verdient een VIG?
Als gediplomeerde werkende Verzorgende 
IG ga je ongeveer tussen de €1902,- en 
€2807,- bruto per maand verdienen op 
basis van een fulltime baan (36 uur per 
week). Naast dit salaris is er recht op 
onregelmatigheidstoeslag. Dit betekent 
dat je meer verdient als je bijvoorbeeld ’s 
avonds, ‘s nachts of in het weekend werkt. 
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Vrouwenacademie De Mussen biedt vrouwen (en
mannen) de mogelijkheid om te werken aan hun
toekomst. Het eerste leerwerktraject dat wordt
aangeboden is MBO 3 Verzorgende IG. In het eerste
kwartaal van 2022 start de eerste klas. Schrijf je snel in 
want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Leerwerktraject
In 24 maanden bieden we een MBO 
3 opleiding Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (VIG) via de Beroeps 
Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent 
dat je 24 tot 32 uur werkt bij een werkgever 
in de zorg en 1 dag lessen volgt bij De 
Mussen. Naast de lesdag zal je 6 tot 10 uur 
bezig zijn met het huiswerk. Tijdens het 
leerwerktraject ontvang je salaris over de 
uren die worden gewerkt. Dit is minimaal 
het minimumloon. Tijdens het traject 
word je gekoppeld aan een vrijwillige 
opleidingsmentor die je ondersteunt waar 
nodig. Na het behalen van je diploma 
bieden we je een betaalde baan aan.

Wat bieden we?
• Opleiding & Diploma Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg
• Salaris tijdens de gehele opleiding
• Baangarantie!
• Individuele en persoonlijke ondersteuning
• Lessen bij De Mussen
• Verschillende richtingen in werk: 
ziekenhuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, 
verpleeghuizen
• Een kans om zelfs zonder startkwalificatie 
te werken aan je toekomst

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar mensen die:
• Gemotiveerd en enthousiast zijn
• Zich willen inzetten voor een ander
• Het leuk vinden om te zorgen en te 
verzorgen
• Beschikbaar zijn om 3 of 4 dagen te gaan 
werken en 1 dag per week lessen te volgen
• Nederlands op B1 niveau beheersen

• Rekenvaardigheden op basisniveau 
beheersen
• Het niveau van MBO 3 beheersen.

Proces
Na je aanmelding wordt er een afspraak 
ingepland voor een uitgebreide intake. 
We vragen bijvoorbeeld naar je motivatie 
en competenties en bekijken je taal- en 
rekenniveau. Wanneer je graag wilt 
deelnemen, maar nog wat hulp nodig hebt 
om je vaardigheden verder te ontwikkelen, 
bieden we je een voortraject aan om binnen 
3 tot 6 maanden te werken aan bijvoorbeeld 
je reken- of taalniveau, beroepsoriëntatie 
of zelfvertrouwen. Vervolgens volgt de 
instaptoets van de opleiding. Als deze met 
een voldoende wordt afgerond, kun je 
starten met de opleiding. 

Wat is een
Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (VIG)?
De Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (VIG) is opgeleid op 
MBO 3 niveau en werkt in de verpleging, 
verzorging, thuiszorg, geestelijke 
gezondheidszorg, kraamzorg of 
gehandicaptenzorg. Het is een afwisselende 
baan waar veel vraag naar is. Een mooie 
baan als je ervan houdt om mensen te 
helpen en om samen te werken.
Als Verzorgende IG help je mensen in hun 
dagelijks bestaan. Dit kan in woongroepen, 
bij mensen thuis, in het ziekenhuis of 
verzorg/verpleegtehuis. Je bent flexibel 
in je werktijden en werkt volgens een 
(meestal) wisselend rooster. Zo kun je je 
persoonlijke leven goed combineren met je 
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