
 

 

 

 

 

 

Vacatures vrijwilligerswerk 
 

Glorieuxpark 
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze  
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 
verzorgingshuis, verschillende Leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt een 
geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, waarbij de 
persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven en zorgen voor 
elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 
 

Wie zoeken wij? 

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies en afdelingen: 

 

Voor bewoners Glorieux, het verzorgingshuis: 

• Bij Glorieux hebben we een huiskamerproject. Een klein groepje bewoners gebruikt 

gezamenlijk de avondmaaltijd.  Je begeleidt de eetmomenten en het voorbereiden hiervan 

(het dekken van de tafel, het opruimen van de vaat, maar ook het bereiden van een tosti of 

een gebakken eitje etc.). Werktijden 16.30-19.30 uur. We zoeken nog vrijwilligers voor 

dinsdag tot en met zondag.  

• Daarnaast zoeken we hier ook vrijwilligers die het in de middag of avond het leuk vinden 

om een kleine activiteit met bewoners te doen, denk aan een spelletje, herinneringen 

ophalen met behulp van bv. materialen, muziek.  

• Voor verschillende bewoners zijn wij op zoek naar een maatje. Op basis van interesses 

proberen wij vrijwilligers hier aan bewoners te koppelen. 

• Creatieve vrijwilliger die op maandagochtend of op woensdagochtend een activiteit zou 

willen verzorgen voor een groepje bewoners. 

• We zoeken iemand die een klassiek muziek-uurtje voor de bewoners zou willen verzorgen 

op donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur. Dit kan wekelijks, of om de week of 

maandelijks. 

 

Voor Zonnehoeve, een kleinschalige afdeling met bewoners met een beginnende dementie: 

• In de middag en avond zoeken wij vrijwilligers die kleine activiteiten met de bewoners 

willen doen, zoals wandelen, een spelletje, handvaardigheid, herinneringen ophalen uit de 

oude doos, muziek etc. 

 

Leefstijlwoningen: 

• Creatieve vrijwilliger die een activiteit zou willen verzorgen voor een groepje bewoners met  

dementie. 

• Maatjes voor verschillende bewoners met dementie. 

• Een huiskamermaatje. Je bent er voor een gezellig praatje, om herinneringen op te halen 

uit de oude doos, samen muziek maken in de huiskamer etc.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Terhaghe: 

• Voor Terhaghe zoeken we een ontvangstvrijwilliger/servicepunt vrijwilliger op enkele 

momenten in de week. Je ontvangt mensen die binnen komen en wijst ze de weg. 

Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de bewoners om ze naar de goede personen te 

wijzen. Je bouwt ook een band op met de bewoners en gaat als er behoefte is zo af en toe 

met een bewoner wandelen. 

• Een vrijwilliger voor een weekafsluiting. Elke week een gezellige activiteit zelfstandig 

organiseren om de week af te sluiten. Deze activiteit is in overleg in te vullen. 

• Vrijwilliger die muziek kan brengen. 

• Vrijwilliger die een hobbymiddag kan organiseren met verschillende activiteiten, zoals 

kaarten, kaarten maken, handwerken etc. 

 

Woondiensten Glorieux: 

• We zoeken iemand die wil helpen met het poetsen en onderhouden van de rollators en het 

wassen van de auto’s. 

 

Bij de catering Glorieux: 

• Vrijwilligers die ondersteuning willen bieden bij de warme maaltijd op zondag. Hierbij zijn 

de werkzaamheden onder andere het dekken van de tafels en het serveren van de warme 

maaltijd. Daarnaast tref je de voorbereidingen voor het koffiemoment in de middag. 

• Vrijwilligers voor het verzorgen van de koffiemomenten op zaterdagmorgen, 

zondagmorgen om de week en wekelijks op zondagmiddag. 

• We zoeken ook vrijwilligers die op maandagmorgen en op donderdagmorgen willen helpen 

met de boodschappen rondbrengen die vanuit de keuken naar de appartementen van de 

bewoners gebracht worden. 

 

Algemeen: 

• Flexvrijwilligers: heb je niet altijd tijd, maar zou je best af en toe wat extra’s willen doen, 

word dan flexvrijwilliger. Je komt in een poule met meerdere vrijwilligers en je wordt 

gevraagd als er iets incidenteels te doen is. Je kunt dan aangeven of je wel of niet kan. 

• Een vrijwilliger die een muzikale noot wil brengen. 

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s.  

 

Informatie 

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk  kun je contact opnemen met Carla Bodet, 

coördinator vrijwilligers, telefoonnummer 040 - 2947500. 

 

 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in een van deze vrijwilligersfuncties? Stuur dan een mail naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl of bel naar Carla Bodet, coördinator vrijwilligers, 

telefoonnummer 040 - 2947500. 
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