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Zorgcentrum Huize Rosa 
Huize Rosa biedt verpleging, verzorging en begeleiding aan ouderen 
in het zorgcentrum aan de Rosa de Limastraat nummer 10, maar 
ook aan ouderen in de nabij gelegen appartementengebouwen 
Catharinahof, Tristan & Isolde en in de omliggende wijken.  
We bieden gevarieerde zorg en begeleiding, afgestemd op de 
persoonlijke behoeften van onze bewoners.  
Huize Rosa is door haar historie nauw verbonden met de 
Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch.  
Zij zijn de oprichters van Huize Rosa en eigenaar van de 
Dominicuskapel en de prachtige tuin.  
 
Vrijwilligerswerk in Huize Rosa 
Vrijwilligers zijn in Huize Rosa van harte welkom.  
Naast beroepskrachten hebben wij enthousiaste vrijwilligers nodig 
die een onmisbare bijdrage leveren aan het welzijn van de 
bewoners. De één doet een uurtje in de week vrijwilligerswerk 
naast een betaalde baan en de ander besteedt er uren aan.  
Wil je ook iets zinvols doen in je vrije tijd of iets betekenen voor 
anderen? Wil je ervaring opdoen als opstap naar betaald werk, iets 
nieuws leren of nieuwe mensen ontmoeten?  
Met vrijwilligerswerk is dit allemaal mogelijk. 
 
In Huize Rosa zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief op allerlei 
gebieden, zoals:  

 ondersteuning bieden bij ontspannings-en clubactiviteiten 

 als gastvrouw/gastheer meewerken in het restaurant 

 tussen 16.00 en 19.00 uur de receptie bemannen 

 extra aandacht geven aan bewoners met dementie, die in de 
woongroepen wonen 

 een bezoekje brengen aan of wandelen met een bewoner 
die daar behoefte aan heeft 

 chauffeur op de Rosabus 

 het klaren van voorkomende klussen bv. het aanbrengen 
van kerstversiering 

  



Van vrijwilligers zien we graag: 

 betrokkenheid en een goed inlevingsvermogen; 

 geduld, goed kunnen luisteren; 

 respect voor anderen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, 
geloofsovertuiging of handicap/ziekte; 

 kunnen samenwerken met medewerkers en/of andere 
vrijwilligers; 

 afspraken met ons maken en nakomen; 

 waarborgen van de privacy van de bewoners; 
Van vrijwilligers die in Huize Rosa starten wordt verwacht dat zij een 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. Bij 
inschrijving kan deze op kosten van Huize Rosa worden 
aangevraagd. 
 
Wij bieden vrijwilligers: 

 een unieke werkomgeving op een prachtige locatie; 

 zinvolle werkzaamheden in een prettige omgeving; 

 vrijwilligersovereenkomst, collectieve WA-verzekering, 
reiskostenregeling; 

 bijeenkomsten in diverse settingen: gezamenlijk overleg en 
feestelijke, scholing; 

 bewoners, medewerkers en een organisatie die jouw inzet 
waarderen! 
 

 
Bewoners en vrijwilligers op weg naar de kinderboerderij 

 
  



Interesse om vrijwilliger te worden? 
Voor vragen, meer informatie of het maken van een afspraak voor 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je contact opnemen met 
vrijwilligerscoördinator Diana Waanders. Zij is te bereiken op 
telefoonnummer 024 – 371 03 00 en via e-mail naar 
d.waanders@zorgcentrum-huizerosa.nl.  
 
Waardevol, Uniek en Persoonlijk 
Deze drie woorden vormen het hart van de missie van Huize Rosa.  
En met reden. Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren aan 
ouderen, in een unieke, persoonlijke relatie. Waardevol omdat in de 
zorg tot uitdrukking komt dat iedereen er mag zijn en waarin 
bevestigd wordt hoezeer we voor elkaar van waarde zijn. Uniek 
vanwege de katholieke achtergrond, met respect voor oude 
waarden als verbondenheid, betrokkenheid, naastenliefde en 
gelijkwaardigheid. Persoonlijk betekent met alle aandacht voor de 
eigen gewoontes, ervaringen, behoeften en keuzes van de cliënt. De 
drie woorden geven richting aan het denken en handelen van de 
medewerkers en vrijwilligers van Huize Rosa.  
Ze krijgen betekenis omdat ze doorklinken in de zorg die geboden 
wordt. 
 
Huize Rosa, uniek in gastvrijheid. 
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