
Samen zorgen 
voor meer kennis 
en innovatie. 

Dit zijn de thema’s van 
het CIV Welzijn & Zorg

Ook partner worden?
Onze missie is om met gemeenten, werkveld en onderwijs te 

werken aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. 

Daarom staan we als samenwerkingsverband altijd open voor 

nieuwe kansen. Wilt u partner worden? Neem dan contact 

op via info@civ-welzijnenzorg.nl. We gaan graag met u in 

gesprek over de mogelijkheden.

Benieuwd naar de partners waarmee we in gesprek zijn over 

een samenwerking? Ga dan naar onze website.  

De wereld waarin we vandaag onze zorg 

verlenen, is een wereld die snel verandert. 

Daarom werkt het CIV Welzijn & Zorg 

aan welzijn- en zorgoplossingen van de 

toekomst. En aan ontwikkeling en groei van 

medewerkers zodat zij nu al bijdragen aan 

deze oplossingen. Wij realiseren kennis en 

vernieuwing rond de onderwerpen klant 

centraal, welzijn first en technologie in de zorg. 

Dit doen we onder meer via werkplekleren 

en moderne leertechnologieën. Dit maakt 

het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart 

van hybride leren, modulair onderwijs en 

praktijkonderzoek.

Het CIV Welzijn & Zorg is een regionaal 

samenwerkingsverband tussen bijna  

40 instellingen in het onderwijs, de zorg-  

en welzijnssector en diverse gemeenten. 

Modulair Onderwijs

We bieden onderwijs aan in modulaire 

trajecten. Flexibel en actueel. Heel 

gericht worden medewerkers in welzijn 

en zorg voorbereid op hun toekomstige 

werksituatie. Zij volgen de modules die 

zij daarvoor nodig hebben. 

Practoraat

Practor Désirée Bierlaagh doet onderzoek 

naar vraagstukken die het werkveld heeft 

aangedragen. Dit zorgt voor verbinding 

tussen werkveld, onderzoek en onderwijs. 

En daarmee voor vernieuwing en 

verbetering binnen welzijn en zorg. 

Hybride leren

We bouwen aan vernieuwend onderwijs. 

Studenten doen zoveel mogelijk op de 

werkplek kennis en vaardigheden op, 

toegesneden op de beroepspraktijk. 

Zo krijgen zij direct een beeld van het 

beroep dat zij willen uitoefenen of waarin 

zij zich verder willen ontwikkelen. 

Werkveld
ActiVite

De Rijnhoven

DSV | verzorgd leven

Eigen&Wijzer

Florence Academie

FloreoKids

Gemiva-SVG Groep

GGZ Rivierduinen

Groene Hart Ziekenhuis

Ipse de Bruggen

Junis Kinderopvang

Kinderopvang De Kinderhaven

Libertas Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Mooi Zoetermeer (Xtra)

Morgenwijzer

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

Raamwerk

Radius Leiden en Oegstgeest

Topaz 

Vlietkinderen

Welzijn Teylingen

Wonderland Kinderopvang

Zorgpartners Midden-Holland

Koepelorganisaties
Care2Care 

Samenwerkingsorganisatie Beroeps- 

onderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

ZorgZijn Werkt

Overheden
Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Gouda

Gemeente Leiden

Gemeente Woerden

Gemeente Zoetermeer

Onderwijsinstellingen
Hogeschool Leiden

Hoornbeeck College

mboRijnland
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Verbindend Leren

Meer handen aan het bed. Het project ‘Verbindend Leren’ 

beoogt een betere aansluiting te creëren tussen onderwijs 

en werkvloer. Studenten doen kennis op door middel van een 

digitaal leerplatform. De praktijksituatie is hun leersituatie.

Samenwerkende (project)partners: 

Gemiva-SVG Groep, Leids Universitair Medisch Centrum, 

Libertas Leiden, Marente, mboRijnland

Gedifferentieerd  
richting de Zorg

Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die 

in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel is 

‘Gedifferentieerd richting de Zorg’ gelanceerd, het project geeft 

onder andere statushouders meer perspectief op een baan.

Samenwerkende (project)partners: 

Gemeente Gouda, mboRijnland, Zorgpartners Midden-Holland

Openbaar Primair 
Onderwijs Zoetermeer

Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte 

aan goed opgeleide onderwijsassistenten. In dit project 

ontwikkelen studenten zich professioneel en doelgericht  

in een klas vol kinderen in plaats van in de schoolbanken.

Samenwerkende (project)partners: 

mboRijnland en Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

Een indruk van de eerste 
projecten van het CIV 
Welzijn & Zorg

Bent u benieuwd hoe het CIV Welzijn & Zorg 

werkt aan oplossingen voor de toekomst? 

Bekijk in deze brochure dan drie van onze 

projecten.

Op onze website vindt u al onze projecten 

en informatie over projecten die binnenkort 

starten.

civ-welzijnenzorg.nl


