
Werk jij graag in een professionele en kleinschalige organisatie?
Zorgcentrum Beek & Bos is een zelfstandig Zorgcen-
trum in Heythuysen. Wij zijn een kleine veerkrachtige 
organisatie met alle voordelen van dien! Je vindt bij ons 
een huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht. Dat geldt 
niet alleen voor onze bewoners maar zeker ook voor 
onze medewerkers! 

Bewuste keuze voor de zorg
“Mensen die voor een vak in de zorg kiezen, kunnen dat hier 
waarmaken”, vertelt Mariëlle Tijssen, zorgmanager bij Beek 
& Bos. “Als verzorgende of verpleegkundige krijg je van ons 
alle ruimte om je vak uit te oefenen. Als werkgever zorgen 
wij vanzelfsprekend voor de juiste randvoorwaarden.”

Samen de beste zorg bieden
Hilly is verzorgende IG en werkt 32 uur per week bij Beek 
& Bos. “Ik heb veel nieuwe collega’s, waaronder ook ver-
pleegkundigen. Die hadden we vroeger 
niet. Een grote verandering zijn de 
huiskamers. We hadden er vroe-
ger één en nu zijn er twee per 
afdeling. Een groot deel van de 
dag gaan de bewoners naar de 

huiskamer. Van 8.30 tot 13.30 uur en vanaf 15.30 uur. Als 
verzorgende werk je mee in de huiskamer met een collega 
verzorgende of met een huiskamermedewerker. Hier geven 
we de bewoners structuur en aandacht. De bewoners eten 
samen in de huiskamer, krijgen er hun medicatie uitgereikt 
en kunnen er activiteiten doen. Beek & Bos staat voor hui-
selijkheid. De huiskamers zijn huiselijk en gezellig en er 
hangt een fijne sfeer. Gezamenlijk bieden we zo de best 
mogelijke zorg.”

Je bouwt hier een band met de bewoners op
Jane werkt 30 uur per week als verpleegkundige op een 
afdeling met bewoners met lichte dementie of fysieke aan-
doeningen. “Het kleinschalige en daardoor persoonlijke 
aspect spreekt mij heel erg aan. 
Je komt hier thuis. Mensen 
wonen hier en als ver-
pleegkundige kan ik 
een band met bewo-
ners én hun familie 
opbouwen. De zorg 
wordt tegelijkertijd 
complexer en voor 

een verpleegkundige ligt daar ook de uitdaging. Wij signa-
leren en handelen snel als het nodig is. Beek & Bos heeft 
veel aandacht voor scholing. Zo mogen we als verpleeg-
kundigen onze collega’s uit de verzorging een BIG training 
geven. Dat zijn verpleegkundige handelingen zoals zwach-
telen en injecteren. 

Heb jij net als wij hart voor de zorg?
In het kader van de extra verpleeghuismiddelen die de over-
heid beschikbaar stelt, zijn wij op zoek naar gemotiveerde 
verzorgenden en verpleegkundigen. Heb jij net als wij een 
passie voor kwalitatief hoogwaardige zorg? Dan nodigen 
wij je van harte uit om te reageren! Ga voor meer informatie 
naar www.beekenbos.nl/vacatures. 

Aan de slag als leerling verzorgende?
Vanaf september 2019 hebben wij drie BBL-plekken. BBL 
staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Je gaat werken 
en leren tegelijk. Samen met het ROC/Gilde Opleidingen 
Roermond leiden wij jou op tot een echte zorgprofessional! 
Op onze website lees je hier meer over.  
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