
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bezoeker, 

Welkom op deze banen- en opleidingenmarkt. 
Hierbij een overzicht van alle deelnemende organisaties en een korte beschrijving van de 
zorg of dienst die ze leveren. Meer informatie vind je ook op hun websites. 
Bij binnenkomst ontvang je naast een tasje met gadgets en informatiemateriaal ook dit 
overzicht en de plattegrond. 
Wat kun je nog meer verwachten? 

- ZorgnetLimburg Beroepenplein: ga in gesprek met diverse medewerkers uit de zorg 
en stel al je vragen. 

- Portretfotograaf: laat gratis een professionele foto maken voor je social media 
activiteiten. 

- LinkedIn: laat je adviseren als je een LinkedIn account hebt. 
- CV dokter: Neem je CV mee en laat dit even nakijken. 

Je kunt bij de stands terecht met al je vragen over vacatures en opleidingsmogelijkheden. 
 
TIP: wil je na deze bijeenkomst op de hoogte gehouden worden van allerlei activiteiten in 
zorg en welzijn, registreer je dan op onze vernieuwde website www.zorgnetlimburg.nl   
 
Foto opnames: tijdens deze markt worden er foto’s gemaakt.  
We wensen je een informatieve avond en wellicht ben je binnenkort een nieuwe collega in 
de zorg- of welzijnssector. 
 
Namens alle deelnemende organisaties. 
 

http://www.zorgnetlimburg.nl/


 
 
 

ONTVANGST EN INFOBALIE 
 

Loopbaanloket Zorgnetlimburg.nl is de website voor al je vragen over de 
mogelijkheden die de Limburgse zorg- en welzijnssector te bieden heeft. 

www.zorgnetlimburg.nl 

Standnummer: 0 
 

Overige standhouders 
 

LinkedIn Vragen over LinkedIn?  Stel ze aan een expert. 

www.rakoon-marketing.nl 

Standnummer: 10 

 
 
 
 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse 
overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 
werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, 
de Toeslagenwet en de WAZ. 

www.uwv.nl 

Standnummer: 11 
CV Check Laat hier je CV door een professional  nakijken. 

Standnummer: 12 

Portretfotograaf Heb je een LinkedIn-profiel maar nog geen goede foto? 
Laat hier gratis een professionele portretfoto maken. 
Je krijgt deze na  enkele dagen per e-mail toegestuurd.  

www.nadinevanmierlofotografie.nl 
Standnummer: 13 

 

Loopbaanportal 
Onze Loopbaanportal geeft je namelijk alle tools die jij nodig hebt om zelf aan de 
slag te gaan. Zo krijg jij een gedegen inzicht in jouw inzetbaarheid, je unieke 
talenten en alle mogelijkheden die de sector voor je in petto heeft. Daarnaast 
kun je hier ook je C.V. en portfolio opzetten, om vervolgens direct aan de 
nieuwste, interessante vacatures gekoppeld te worden. Ideaal toch?! www.zorgnetlimburg.nl/loopbaanportal 

Standnummer: 14 

 Werk je in zorg of welzijn of denk je aan carrière switch naar deze sector?  
Ga eens in gesprek met een onafhankelijke loopbaancoach. 
Bij deze stand krijg je informatie hoe je je bij Sterk in je werk in kunt schrijven 
voor een gratis gesprek in jouw regio. 

www.sterkinjewerk.nl 

Standnummer: 15 

http://www.zorgnetlimburg.nl/
http://www.rakoon-marketing.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.zorgnetlimburg.nl/
http://www.sterkinjewerk.nl/


Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
 

 
 
 

Bij AltraCura kun je terecht voor zowel behandeling als (thuis)begeleiding, of 
het nu gaat om ondersteuning bij de opvoeding, verwerking van een trauma, een 
verslaving of een combinatie van problemen op verschillende 
levensgebieden. AltraCura werkt in heel Limburg en is een van de grootste 
aanbieders op het gebied van (ambulante) psychische hulpverlening.  

www.altracura.nl 

Standnummer: 20 
 
 
 

 

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie. We verplegen en 
behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben 
de patiënten een tbs-maatregel, soms een (andere) straf- of civielrechtelijke 
maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict 
te verminderen. 

www.derooysewissel.nl 

Standnummer: 21 
 Wij bieden begeleiding en zorg aan jongeren en volwassenen met psychiatrische 

problematiek en/of een verstandelijke beperking. Het is onze drijfveer ze te 
begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. 

www.care-plus.nl 

Standnummer: 22 
 Moveoo is er voor de mensen aan de zijlijn van de samenleving. Wij bieden 

ondersteuning en herstel bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. 
Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het 
terrein van opvang, wonen en begeleiding. 
 

www.moveoo.nl 

Standnummer: 23 

 
We willen gewoon doen over psychiatrie. De weg naar de psychiatrie moet 
eenvoudig te vinden zijn. En we willen de cliënt zélf de touwtjes in handen 
geven. We werken daarom hard om het anders te doen in de ggz. Met 
innovatieve zorg, effectieve samenwerking en out-of-the-box-behandelvormen 
wordt zorg weer toegankelijk én betaalbaar. 

www.vvgi.nl 

Standnummer: 24 

 
 
 

 

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte 
oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, 
diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt 
zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare 
doelgroepen. 

www.mutsaersstichting.nl 

Standnummer: 25 

 
Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord-
Brabant. PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan 
(jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, 
angststoornis, gedragsstoornis……….  

www.zorgverlening-pgz.nl 

Standnummer: 26 

 
Op eigen kracht komen mensen meestal al een heel eind. Dit geldt ook voor 
mensen met psychische kwetsbaarheid. Zeker als zij in hun omgeving kunnen 
bouwen op mensen en faciliteiten die hen ondersteunen. Soms zijn er te weinig 
mogelijkheden om ontstane problemen zelfstandig op te lossen. Dan is MET ggz 
er. 

 

www.metggz.nl 

Standnummer: 27 

http://www.altracura.nl/
http://www.derooysewissel.nl/
http://www.care-plus.nl/
http://www.moveoo.nl/
http://www.vvgi.nl/
http://www.mutsaersstichting.nl/
http://www.zorgverlening-pgz.nl/
http://www.metggz.nl/


 

Gehandicaptenzorg (GHZ) 
 

 Koraal is een stichting die werkt voor mensen met een verstandelijke en/of  
psychosociale beperking of belemmering in Limburg en Noord-Brabant. 

www.koraal.nl 

Standnummer: 30 
 Zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke 

handicap bij wonen, dagbesteding/werken en vrije tijd • professioneel • 
betrokken • en met respect 
Werkgebied: Noord- en Midden-Limburg. 
 

www.psw.nl 

Standnummer: 31 
 Daelzicht ondersteunt mensen met een beperking en hun omgeving.  

Werkgebied: Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek.  

www.daelzicht.nl 

Standnummer: 32 
 Of je nu kind bent of bijna met pensioen gaat, een lichte verstandelijke 

beperking hebt of ernstige meervoudige beperkingen, bij Dichterbij kun je 
rekenen op zorg en ondersteuning op maat. Of je nu zo lang mogelijk thuis wilt 
blijven wonen of niets liever wilt dan een eigen appartement, Dichterbij helpt je 
te leven zoals jij dat wilt.. www.dichterbij.nl 

Standnummer: 33 

 
 
 
 

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met uiteenlopende 
aandoeningen op het gebied van dagbesteding, begeleiding thuis en wonen. 
Werkgebied: Noord- en Midden-Limburg. 

www.sgl-zorg.nl 

Standnummer: 34 

 

Overige branches: Kinderopvang 
 

 
 
 
 
 

Kinderopvang 't Nest biedt op verschillende locaties in de Gemeente Horst aan 
de Maas en de Gemeente Venray Dagopvang, Peuterprogramma en 
Buitenschoolse opvang aan. Klik rechts op het kaartje voor meer informatie over 
de opvangmogelijkheden in de plaats van uw voorkeur. 

www.kinderopvanghetnest.nl 

Standnummer: 35 

 

 
 
 
 
 

Spring is een organisatie die al 45 jaar professionele, kwalitatief hoogwaardige 
opvang biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Noord-Limburg en Oost-
Brabant. We bieden kinderopvang in alle vormen: dagopvang (kinderdagverblijf), 
peuteraanbod (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang, tussenschoolse 
opvang, vakantieopvang en gastouderopvang. Ook is extra en incidentele opvang 
mogelijk. 

www.spring-kinderopvang.nl 

Standnummer: 36 

 

http://www.koraal.nl/
http://www.psw.nl/
http://www.daelzicht.nl/
http://www.dichterbij.nl/
http://www.sgl-zorg.nl/
http://www.kinderopvanghetnest.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/


 

Opleidingen 
 

 
 
 

Jij wordt bij Gilde Opleidingen opgeleid voor het echte werk. Van het beveiligen 
van een grootschalig evenement tot het bakken van honderden broden op een 
dag, en van de reparaties aan een bedrijfsauto tot de entertainment op een 
camping in Zuid-Spanje. Werk dat ons leven leuker, veiliger, makkelijker of beter 
maakt. Onze opleidingen staan dicht bij de realiteit, waardoor theorie en praktijk 
moeiteloos in elkaar overgaan. 
 

www.gildeopleidingen.nl 

Standnummer: 40 

 
 
 
 
 

Zuyd draagt bij aan de ontwikkeling van professies en onze regio. Samen met 
onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor 
toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, 
zijn alleen tevreden met het beste. 

www.zuyd.nl 

Standnummer: 41 

 
 
 
 

 
Wij zijn HAN University of Applied Sciences. Hier ontdekken meer dan 35.000 
studenten hun toekomst. En brengen ruim 3700 medewerkers hun kennis en 
ambitie tot bloei. Ontdek hoe onze organisatie in elkaar steekt en lees meer over 
waar we goed in zijn. 

www.han.nl 

Standnummer: 42 

 
 

Ziekenhuizen (ZKH) 
 
 

 
 
 

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis, aangesloten bij de 
Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Mensen uit de regio 
kunnen met bijna elke zorgvraag terecht bij VieCuri, zowel in Venlo als in Venray. 
Daarnaast zijn er regiopoli's in Panningen, Reuver en Horst. 

www.viecuri.nl 

Standnummer: 50 

 
 
 
 
 

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners 
van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen 
en Roermond. We hebben sterke wortels in de regio Midden-Limburg en dat is 
de basis van ons ziekenhuis.  

www.lzr.nl 

Standnummer: 51 

 
 

 
 
 

http://www.gildeopleidingen.nl/
http://www.zuyd.nl/
http://www.han.nl/
http://www.viecuri.nl/
http://www.lzr.nl/


Verpleeg- en Verzorgingshuizen / Thuiszorg (VVT) 
 

 
 
 
 

Wij stellen de cliënt in staat zo lang mogelijk zijn eigen leven te leiden door 
middel van excellente en nabije zorg, uitgevoerd met passie en betrokkenheid, in 
nauwe samenwerking met partners in onze regio. 

www.zuyderland.nl 

Standnummer: 60 

 
 
 
 
 

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-
Limburg, van jong tot oud. Wij hebben diverse woon- en zorgcentra en bieden 
ook zorg bij u thuis. Bij ons staat de cliënt centraal.  

 

www.dezorggroep.nl 

Standnummer: 61 

 
 
 
 
 

Wij zijn Proteion, een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-
Limburg. Het is ons werk u te helpen als de jaren gaan tellen en u zorg en 
ondersteuning nodig heeft om actief te blijven en van uw leven te genieten. Naar 
behoefte zullen wij u daarbij ondersteunen, verzorgen, verplegen en 
behandelen. We zijn ervoor opgeleid, we worden erin bijgeschoold, we doen het 
met hart en ziel. 

www.proteion.nl 

Standnummer: 62 

 
 
 
 

BFM Thuiszorg is een cliëntvriendelijke en betrouwbare organisatie die gevestigd 
is in Echt, en werkzaam is in Midden en Zuid Limburg. Bij BFM Thuiszorg heerst 
een warme sfeer en er wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de 
cliënt. Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding op maat 
aan kwetsbare cliënten in de thuissituatie. Wij bieden zorg aan kwetsbare 
doelgroepen die zorg op maat nodig hebben zoals terminale cliënten en mensen 
met psychiatrische, psychogeriatrische of psychosociale problematiek.  

www.bfmthuiszorg.nl 

Standnummer: 63 

 
 
 

Stichting Land van Horne vindt het belangrijk dat u uzelf kunt zijn, ook als u 
(tijdelijk) door een beperking, een ziekte of ongeluk de hulp van anderen nodig 
hebt. Uzelf zijn betekent leven op uw eigen manier, maar ook het maken van uw 
eigen keuzes en het hebben van eigen verantwoordelijkheden. En uzelf zijn is 
ook u thuis voelen. 
 

www.landvanhorne.nl 

Standnummer: 64 

Overigen 
 

Bewell levert hoogopgeleid en ervaren talent voor tijdelijke functies of projectmatige 
ondersteuning in het domein zorg en welzijn. 

www.bewellprofs.nl 

Standnummer: 28 
 

http://www.zuyderland.nl/
http://www.dezorggroep.nl/
http://www.proteion.nl/
http://www.bfmthuiszorg.nl/
http://www.landvanhorne.nl/
http://www.bewellprofs.nl/

