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Open voor een
inspirerende stage?



Waar je interesse

ook ligt

Ben jij in voor een inspirerende stagetijd? Je bent van harte welkom!  
Wij staan er voor open om leerlingen van beroepsopleidingen een kans 
te geven zich te ontwikkelen of om hun beroepspraktijkvorming (BPV)  
te volgen. En natuurlijk kunnen ook leerlingen vanuit het voortgezet 
onderwijs bij ons terecht. Wij bieden je een leuke en leerzame plek om  
je maatschappelijke stage te doen.

Waar je interesse ook ligt
Je kunt in je stage alle kanten op. Of je interesse nu bij zorg en welzijn, 
maaltijdverzorging, de facilitaire dienst of administratie ligt: 
Zorggroep Liante biedt je een uitdagende stageplaats. Je kunt bij ons uit 
veel functies kiezen:
- Verpleegkunde (hbo en mbo)
- Verzorgende IG
- Maatschappelijk verzorgende
- MBO Dienstverlening
- Facilitaire Dienst
- Medewerker Maatschappelijke Zorg/Sociaal Agogisch Werk (MBO)
- Administratieve, secretariële en financiële opleidingen
- Technische opleidingen

Maatschappelijke stage
Wanneer je er voor kiest je maatschappelijke stage bij ons te lopen, dan 
kies je voor een tijd waarvan je veel opsteekt. Je draagt je steentje bij aan 
de zorg van mensen die je normaal gesproken misschien niet zo snel zou 
ontmoeten. En dat kan op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan hulp 

bij activiteiten en maaltijden. Of gewoon een gezellige wandeling.  
Eén ding is zeker: iedereen stelt je hulp en frisse blik erg op prijs. En je  
gaat elke keer met een goed gevoel naar huis!

Zeker van je zaak
Wij zijn een erkend leerbedrijf en aangesloten bij SBB. Je werkt samen met 
gediplomeerde collega’s en je wordt ondersteund door een praktijkopleider 
en een werkbegeleider. Je bent dus zeker van goede begeleiding en van 
volop kennis en ervaring om je heen.

Je rooster
Tijdens jouw BPV periode bij Zorggroep Liante ontvang je een eigen rooster 
met daarop de diensten die je draait. Deze zijn onregelmatig en kunnen ook 
in het weekend vallen.

Bereikbaarheid
Wanneer je stage bij ons komt lopen, dan is het fijn alvast te weten dat  
al onze locaties op 10-15 minuten loopafstand van een bushalte of  
treinstation liggen. Onze locaties vind je in Drachten, Haulerwijk, 
Oosterwolde, Appelscha en Wolvega. ZorgThuis van Zorggroep Liante  
vind je in heel ons werkgebied.
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Meer weten?

Contact:
Postadres

Sickengaoord 1
8471 BS  Wolvega

T: 0516 568 770

Neem gerust contact op met één van onze praktijkopleiders:
-  Tjitske Bron: tjitske.bron@liante.nl  

Praktijkopleider Lycklama Stins en Sickenga-Oord.
-  Jantje Bruggink: jantje.bruggink@liante.nl  

Praktijkopleider Sinnehiem, Riemsoord en Rikkingahof.
-  Mattie Slotegraaf: mattie.slotegraaf@liante.nl  

Praktijkopleider De Warrenhove en De Lauwers.

Of informeer naar de mogelijkheden bij adviseur leren en ontwikkelen 
Janine Bandringa: janine.bandringa@liante.nl
Alle praktijkopleiders en adviseur leren en ontwikkelen zijn bereikbaar via 
0516 568 770. Je bent op afspraak van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek in de locatie waar jij je stage wilt gaan lopen.  
We horen graag van je!


