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Medewerker Mooie Dag 
Wij zoeken een vrijwilliger: gastheer/vrouw 

Inhoud vacature: het verzorgen van een aangename dagbesteding voor 
ouderen op Zorgtuinderij de Es 

Korte beschrijving werkzaamheden: Het (helpen) bereiden van de 
lunch, wandelen, activiteiten op de tuinderij naar interesse en keuze van de ouderen. Lichte 
huishoudelijke taken (afwasje, verzorgen van de koffie etc). 

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger? Een opgewekte houding, gezelligheid, 
initiatief tonen en beschikbaarheid voor de dagen die we afspreken. Affiniteit om te werken 
met ouderen. Geduld en creativiteit vinden we belangrijk. 

Omschrijving inwerkperiode en begeleiding  

Je wordt onderdeel van een leuk team op een unieke locatie. De Tuinkamer op zorgtuinderij 
de Es heeft een fijne keuken met alle nodige faciliteiten. Daar bereiden we elke dag een 
lekkere warme maaltijd voor de lunch op basis van de groente uit de tuin. De Tuinderij biedt 
vele mogelijkheden voor activiteiten en om te genieten van de groene omgeving. We werken 
samen om de ouderen een zo fijn mogelijke dagbesteding te bieden en hen zo veel mogelijk te 
activeren en scherp te houden. Je krijgt een inwerktraject en wordt ondersteund door de 
professional van de dagbesteding. Er zijn mogelijkheden tot het volgen van workshops en 
trainingen. 

Werktijden 

De zorgtuinderij is open op dinsdag tot en met vrijdag. De ouderen zijn aanwezig tussen 10 en 
16 uur. Je kan mee eten met de (warme) maaltijd. Werktijden uiteraard in overleg afhankelijk 
van je beschikbaarheid. 

Zorgtuinderij de Es 

Zorgtuinderij de Es is een mooi aangelegde Tuinderij met een grote diversiteit biologische 
gewassen die we onder andere in het winkeltje verkopen. We zijn al sinds 2001 een 
zorgboerderij en voeren het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. We 
werken met professionals in de zorg die de beste kwaliteit, warme zorg bieden. De huidige 
doelgroepen zijn ouderen, psychiatrie en deelnemers aan een re-integratie traject. Goed eten 
en duurzaamheid zijn belangrijke kernwaarden voor ons. Daarnaast hebben we 
kleinschaligheid en aandacht voor de cliënten hoog in het vaandel staan. Op onze website 
kunt u meer lezen over onze visie op goede kwaliteit zorg.  

De pauzes en de lunch doen we samen. Op de Tuinderij werkt een bont gezelschap van 
werknemers, stagiaires, zorg cliënten, ouderen, deelnemers traject arbeidsreintegratie en 
vrijwilligers van alle leeftijden. Een vrijwilliger noemde ons ook wel een soort van familie. Er 
is aandacht voor elkaar en waar het kan helpen we elkaar vooruit. We kletsen volop tijdens de 
werkzaamheden en de sfeer is ontspannen. We organiseren regelmatig evenementen zoals een 
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foodfestival en de meewerkdagen. Als vrijwilliger kun je daar ook aan 
meedoen. Kortom, het werken op de tuinderij is heel divers.  

Meer info?kennismaken? bel/app Bart op 06-22137239 of mail m op 
bart@tuindees.nl 

 


