
  

 

 

 

 

 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij 

Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen 

drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning 

vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier 

van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden 

betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven 

zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen: zij bepalen bijvoorbeeld zelf op 

welk moment zij opstaan en wat zij die dag gaan doen, maar ook wat zij eten en met wie en 

wanneer ze dat doen. Op eigen kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk. 

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging en 

maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, 

dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en Liefkenshoek 

in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor sociale contacten.  

  

Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:   

  

Woonzorg medewerker, voor gemiddeld 16 – 20 uur per 

week   
Als woonzorg medewerker ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze cliënten bij 

het realiseren van een optimale leefomgeving. Hierbij valt te denken aan cliënten helpen bij het 

ontbijt of de maaltijd, het geven van persoonlijke aandacht, het verrichten van 

welzijnsactiviteiten zoals het spelen van een spelletje of het voorlezen van de krant en het 

verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. 

 

Wij zoeken woonzorg medewerkers voor zowel onze psychogeriatrische teams als onze 

somatische teams in Heteren en Andelst. 

 

Wat vragen wij:   

• Je hebt een opleiding op het niveau MBO niveau 1 zorghulp of een daaraan gelijk gestelde 

opleiding; 

• Je hebt kennis van de basisprincipes van lichamelijke verzorging en huishouding; 

• Je hebt affiniteit met de psychogeriatrische en de somatische doelgroep; 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en weet van aanpakken; 

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent jezelf in én 

handelt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht. 



Wat bieden wij:   

• Een afwisselende functie in een professionele omgeving;  

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

• De functie van woonzorg medewerker is ingedeeld in FWG 20 van de CAO VVT. 

• 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 Marijke van Koulil 

(teamcoach locatie Liefkenshoek in Heteren) via telefoonnummer: 06 82 69 92 30 of Pauline van 

der Westen (teamcoach locatie de Andalhof in Andelst) via telefoonnummer: 06 82 39 54 04 

Reageren:  

Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV vóór 22 oktober a.s. naar: 

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   

  

  

  

  

  


