
 

 

 
 
 
 
 
 
Vacature:  Vrijwilliger 
 
Voor onze zorgbedrijven in zowel Waarland, Opmeer als Aartswoud zijn wij op zoek naar de 
helpende handen van vrijwilligers. Dat wat jij kunt, kunnen we gebruiken! Onze vaste medewerkers 
en cliënten zullen je met open armen ontvangen.   
 
Dit vragen wij van jou: 
Jouw helpende handen op het gebied waar jij goed in bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn:  

- het Zorgerf netjes houden: de tuin bijhouden of bijvoorbeeld iets schilderen. 
- het ophalen en thuisbrengen van cliënten die bij ons dagbesteding genieten. 
- het doen van technische klusjes 
- ondersteuning bij de dagbesteding: koken, tuinieren, dierverzorging, onze winkel, 

ruilbibliotheek, houtbewerken, houtkloven, enz. (Onder begeleiding van onze medewerkers).  
- appeltaarten bakken 
- heb je een koetsiersbewijs? Dan mag je onze koets of huifkar komen besturen.  
- met individuele cliënten fietsen. Hiervoor is eventueel een duo-fiets beschikbaar.  
- met individuele cliënten zwemmen.  
- met individuele cliënten een rondje lopen.  
- een eigen suggestie om ons te helpen is ook altijd welkom.  

 
Wij zien bij jou graag dat je:  

- Op de afgesproken momenten aanwezig bent.  
- Affiniteit hebt met onze doelgroep met een licht verstandelijke beperking.  

 
Wij bieden  
Een interessante en uitdagende functie in een jonge en innoverende organisatie, waarbij je veel 
eigen verantwoordelijkheid hebt voor de uitvoering. Een baan waarbij eigen initiatief wordt gehoord 
en beloond.  
 
Wie zijn wij?  
Per 1-1-2022 is Stichting PluZorg ontstaan na een fusie van Stichting Heemz.org, Stichting PROV 
Jeugd en Gezin en Zorgerf Waarland. Wij bieden 24-uurs zorg in de vorm van wonen en dagbesteding 
bij Het Zorgerf (met meerdere vestigingen), dagbesteding, logeren en individuele begeleiding (bij 
aangesloten zorgbedrijven van Heemz.org) en intensieve individuele begeleiding, 
opvoedondersteuning, begeleide bezoeken en hulp bij thuiszitters (bij PROV Jeugd en Gezin). 
Kwaliteit van de zorg is één van de belangrijkste kernwaarden bij Stichting PluZorg. Daarnaast zijn 
klantvriendelijkheid, informeel en ambitie onze sleutelwoorden. 
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.pluzorg.nl  
 
Meer informatie over de vacature?  
Telefonisch informatie opvragen kan bij: 
Margreeth de Vries, coördinator vrijwilligers, 
via 06-53271631 of via vrijwilligers@hetzorgerf.nl  
 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatiebrief: Stichting PluZorg, t.a.v. mevrouw M. de Vries, 
Trambaan 115, 1733 AX Nieuwe Niedorp of per e-mail vrijwilligers@hetzorgerf.nl  

http://www.pluzorg.nl/

