
Vacature:  

Helpende voor de flexpool.  
Ben jij de enthousiaste en deskundige helpende die in staat is om het beste uit jezelf en anderen te 
halen? Ben jij de frisse wind die van nature in kansen en mogelijkheden denkt en die vooral gedreven 
is om samen met onze bewoners en hun naasten een fijne woonomgeving te creëren? Ben je flexibel 
en vind je het fijn om grip te hebben op je eigen dienstenpatroon. Dan zoeken we jou! 

 
Huize Weltevrede is een kleinschalig woonlocatie voor mensen met dementie, respijtzorg of voor 
logeeropvang. De locatie biedt 8 studio’s in een rustige omgeving net buiten Zandhuizen.  
 
Je komt werken in een team van 8 collega’s van verpleegkundige, verzorgende IG en helpende (plus).  
Er is veel persoonlijke aandacht voor jou en je collega’s. Met elkaar dragen we de visie van 
persoonlijke zorg uit: de bewoner behoudt de regie over zijn eigen leven, waarbij veel aandacht is 
voor welzijn en leefplezier.  
 
Waarom werken in Huize Weltevrede? 
De mensen die in Huize Weltevrede wonen, zijn thuis. Zij kunnen het leven zoals ze gewend zijn, zo 
lang mogelijk voortzetten en bepalen hoe hun dag eruit ziet. Buiten wandelen, de krant lezen, 
meehelpen met de was opvouwen of een spelletje doen. Alles is mogelijk.  
 
Dit maakt het werken in Huize Weltevrede uniek: je krijgt als zorgprofessional echt de ruimte voor 
persoonlijke en individuele aandacht voor onze bewoners. De beste zorg kan pas geleverd worden 
wanneer we de bewoners echt kennen: routine, wensen en behoeften. Dit staat bij ons hoog in het 
vaandel.  

 
Wat ga je doen? 
Als helpende houd je je bezig met de verzorgende taken. Naast de zorgtaken help je mee met de 
huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, de was doen en eten koken.  

 
Wat vragen wij van je:  
Je hebt affiniteit met ouderen op het gebied van dementie. Door jou positieve benadering ben je in 
staat om mensen te stimuleren in hun zelfredzaamheid en hun te ondersteunen, te adviseren bij de 
dagelijkse activiteiten. Verder:  

• Je begeleid en stimuleer de bewoners bij het uitvoeren van ADL-activiteiten zoals opstaan, 
aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, eten, bewegen en uiterlijke verzorging.  

• Je biedt structuur in het dagprogramma en creëert een huiselijke sfeer samen met de 
bewoners. 

 
Wij vragen: 

• Je bent minimaal in het bezit van het diploma helpende niveau 2. 
• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Huize Weltevrede voor staat. 
• Je hebt een positieve levenshouding. 
• Je beschikt over voldoende digitale vaardigheden. 
• Je bent bereid om in wisselende diensten te werken, dag, avond en weekenden.  
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 
Wij bieden: 

• Leuke collega’s in een klein, gezellig en collegiaal team. 
• Landelijke werkplek 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT. 



 

Interesse? 
Stuur een mail naar info@huize-weltevrede.nl met je cv en motivatiebrief t.a.v. Tineke Lautenbach. 
Wil je eerst meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Tineke Lautenbach, 
06-51976368. De arbeidsovereenkomst is voor eerste instantie voor de duur van een jaar, met de 
mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
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