
 

 

Vrijwilligers zorgcentrum Vestakker Middelbeers 

 Hier ga jij werken 
Zorgcentrum Vestakker is een knus 
verzorgingshuis in Middelbeers. Hier wonen 26 
bewoners met een lichamelijke beperking of 
dementie. In Vestakker werken we vanuit de 
wensen en behoeften van de individuele cliënt en 
geven dit zo gewoon als het kan en op een 
kleinschalige wijze vorm. 
 

Dit ga je doen 
Er zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, 
hieronder een overzicht van onze huidige 
vrijwilligersvacatures. 
 

Vrijwilligers ontbijtmoment 
De dag beginnen doe je natuurlijk met een lekker 
ontbijt. Rustig wakker worden, in een gezellige 
sfeer samen aan de ontbijttafel. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen 
ondersteunen. Dag in overleg, Tijd van 
bijvoorbeeld 8.00u. – 11.00u. Later beginnen of 
eerder eindigen kan ook. Alle hulp is welkom! 
 

Receptiewerkzaamheden Vestakker 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk 
vindt om vrijwilligerswerkzaamheden te doen bij 
Vestakker op donderdag en/of vrijdagochtend. 
Denk hierbij aan o.a. het verwelkomen van 
bezoekers, lichte administratieve 
werkzaamheden en de telefoon aannemen als de 
zorg niet bereikbaar is. Tijd van 9.00u.- 12.00u. 
of een andere tijd in overleg. 
 

Vrijwilligers tuinonderhoud Vestakker 
Heb jij groene vinger en vind je het heerlijk om in 
de tuin te werken? 
In Vestakker zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om de tuin van het zorgcentrum 

te onderhouden. Gereedschap is aanwezig een 
aantal keer per jaar komt de hovenier voor groot 
onderhoud. Dag en tijd in overleg. 
 

Heb jij het in je? 
Vind je het leuk om met ouderen om te gaan en 
sta je ook open voor het werken met ouderen met 
dementie? Ben je betrouwbaar en behulpzaam en 
spreekt één van deze vacatures je aan? 
Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp! 
 
Heb je tijd over voor een ander, maar heb je 
andere suggesties? Als onze bewoners er blij van 
worden, is alles bespreekbaar! 
 

Handig om te weten 
Vrijwilligers zijn onmisbaar en we waarderen jullie 
inzet zeker. Dit doen we door: 
- Samen de juiste match te vinden 
- Goede begeleiding 
- Gelegenheid te geven om talenten in te zetten,    
  ervaring op te doen 
- Bieden van scholing/ workshops 
- Attentieregeling, verzekering en vrijwilligersfeest 
- Aanbieden van een kerstbijeenkomst en attentie 
 

Ben je al om? 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met  
Karen Jansen, karen.broks@joriszorg.nl  
Of Monique Nouwens, 
monique.nouwens@joriszorg.nl 
Of bel naar: 
0499 572124/ 06 23873521.  
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