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Vacatures voor vrijwilligers 

 

 

 

Vrijwilligers in het restaurant  

De vrijwilliger voorziet op een gastvrije wijze cliënten en hun gasten van dranken en/of warme 

maaltijden in ons gezellige restaurant. Vanzelfsprekend staat hierbij persoonlijk contact voorop.  

Vrijwilligers woongroepen  

Op 6 woongroepen wordt zorg geboden aan ouderen met dementie. Hier is behoefte aan hulp van 

vrijwilligers bij diverse individuele en groepsactiviteiten.  

Het gaat bij voorbeeld om: een spelletje doen, schilderen, de krant lezen, een wandelingetje 

maken of de helpende hand bieden tijdens het koffie schenken en de maaltijd.  De vrijwilliger 

werkt onder begeleiding van een ervaren beroepskracht.   

Bezoeken van ouderen  

Er is behoefte aan vrijwilligers die regelmatig een oudere die in Huize Rosa woont kunnen bezoeken, 

om - afhankelijk van de behoefte - samen een boodschap te doen, of wat op te ruimen. Of om wat 

gezelligheid te bieden met een gesprekje, een spelletje of samen een kopje koffie te drinken.   

Wandelvrijwilliger  

We zijn op zoek naar vrijwilligers die regelmatig met bewoners van Huize Rosa naar buiten gaan. 

Voor een boodschap, marktbezoek of een wandeling in de tuin.  

Vrijwilliger ontspanningsactiviteiten 

In ons zorgcentrum worden diverse groepsactiviteiten georganiseerd zoals filmvoorstellingen, 

lezingen, bingo, spelletjes, optredens door koren e.d. Vrijwilligers bieden ondersteuning door het 

uitnodigen, ophalen en stimuleren van cliënten en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten 

tijdens de activiteit.   

Vrijwilliger clubactiviteiten 

Bewoners kunnen deelnemen aan diverse clubactiviteiten zoals o.a. Meer Bewegen voor Ouderen, 

de creaclub en geheugentraining. Vrijwilligers bieden een helpende hand bij het ophalen van de 

deelnemers en het uitvoeren van werkzaamheden passend bij de betreffende club.  

Chauffeur van de rolstoelbus 

Met de rolstoelbus kunnen uitstapjes worden gemaakt. Naast het besturen van de bus, begeleiden 

de chauffeurs tijdens het uitstapje ook de bewoners in een rolstoel.  

Vrijwilliger bij de receptie 

De vrijwilliger bij de receptie bemant tussen 16.00 en 19.00 uur de balie in de hal van Huize Rosa. De 

vrijwilliger ontvangt bezoekers en cliënten en medewerkers en maakt hen zo nodig wegwijs.  

Vrijwilliger ter ondersteuning van de bewoners in de woontoren. 
Gekoppeld aan een afdeling de bewoners persoonlijke aandacht schenken en ondersteunen bij de 

dagelijkse activiteiten: bv. samen koffie zetten, de afwas doen, een wandeling maken. 


