
Werken en Leren bij De Trans 

 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende omgeving waarin je jezelf kan 

ontwikkelen? Dan is ‘werken en leren’ (BBL) bij De Trans misschien iets voor jou!  

 

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in hun dagelijks leven. Zo 

bieden wij woon- en werkplekken waarbij een plezierig bestaan voorop staat. Omdat 

zorgvragen steeds ingewikkelder worden, zijn wij op zoek naar mensen die zichzelf graag 

volledig inzetten om onvoorwaardelijke ondersteuning te bieden. Er zijn vier leerplekken 

beschikbaar binnen unit 6. Graag stellen wij deze unit aan je voor: 

 

Unit 6 

Unit 6 is een interessante, leerzame en soms spannende unit in de wijk Nooitgedacht bij 

Rolde die uit meerdere woningen bestaat. Cliënten die hier wonen uiten hun hulpvragen 

soms door afwijkend gedrag te laten zien. Dit komt door hun verstandelijke beperking die 

vaak gepaard gaat met andere bijkomende beperkingen.  

 

Samen met de cliënten, begeleiders en verwanten zorg je voor een stimulerende en leefbare 

woon- en werksituatie. Samen met je collega’s ondersteun je cliënten bij de dagelijkse 

verzorging en begeleiding. Bij de begeleiding gebruik je het denkmodel Triple C, waarbij je 

uitgaat van de competenties en mogelijkheden van de cliënt. Zo maak je hun wereld 

begrijpelijker, vertrouwder en veiliger. 

 

Op 18 maart maken we graag kennis met je en informeren we je over je mogelijkheden bij 

De Trans. Tijdens deze speeddate doe je vast een indruk op over het werken volgens de 

uitgangspunten van Triple C, de cliënten die je gaat begeleiden en de collega’s waarmee je 

misschien gaat samenwerken.  

 

Als het direct klikt, of wanneer je een tweede gesprek wilt hebben, dan maken we meteen 

een afspraak. Natuurlijk kun je bij De Trans rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Ook 

betalen we de opleidingskosten voor je.  

 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op zaterdag 18 maart tussen 11.00 en 15.00 uur 

speeddaten! 

Je bent van harte welkom op het volgende adres: 



Activiteitencentrum De Trans 

Stroetenweg 15 

Nooitgedacht 

 

Graag tot ziens! 

 

 

 


