
 

 

 

 

Stichting Samen Zorgen vindt ouder worden betekenisvol. Gezien en gehoord worden is voor 

iedereen belangrijk, met aandacht. Wij veranderen het alledaagse en het ongemak graag in kleine 

geluksmomenten. Dit doen we met warme, professionele zorg en met behandelingen en services op 

maat voor kwetsbare ouderen. We kijken naar elkaar om en denken vooral in mogelijkheden. 

Deskundig. Omdat iedereen een waardevolle oude dag met een glimlach verdient. Stichting Samen 

Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld, zorg aan 

somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er vanuit wijkteams zorg verleend aan 

cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel. 

 

Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:  

Helpende in de wijk (niveau 2) 
 

Wat houdt het werk van een helpende in de wijk in?  

Als helpende ben je bereid om allerlei voorkomende werkzaamheden te verrichten ter 

ondersteuning van cliënten thuis. Iedere cliënt is anders en vraagt om een andere manier van 

benaderen. Dat vind jij fijn. Je bent zorgzaam, ondersteunend en respectvol naar onze cliënten. Je 

kijkt goed naar wat een cliënt nog wél zelf kan en daar waar het niet lukt kom jij in beeld. Denk aan 

het ondersteunen met wassen, aan- en uitkleden, eten, steunkousen aan- of uittrekken en helpen 

met opstaan of naar bed gaan, of het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten. Soms moet je ook 

medicatie uitdelen.  

 

Wat vragen we van jou?  

 Je bent in bezit van het diploma helpende niveau 2 en bent bevoegd om medicatie te delen; 

 Je bent In bezit van rijbewijs en auto; 

 Je wilt graag werken in de wijk; 

 Je bent bereid om wisselende diensten te werken, dus ook in  

de weekenden en avonden.  

 

 

Wat bieden wij jou? 

 

 Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband;   

 Een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training, opleiding en coaching. 

 

 



 

 

Bij interesse in deze vacature:   

 

Voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Just Bennis of Annelies 

Verbeek, teamcoach/ wijkverpleegkundige, tel. 0488-820217. 

Solliciteren?:  

Mail je motivatiebrief naar Leontine Scholten, solliciteren@stgsamenzorgen.nl   

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Zie voor meer informatie onze website: www.stgsamenzorgen.nl  

 

 

 

 

 


