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In deze infogids gebruiken we foto’s die genomen werden voor
de huidige coronamaatregelen of gebruiken we stockbeelden.

Het zorgbedrijf is
er voor jou,
nu en later

Zorgbedrijf Sint-Truiden is een organisatie met
veel talenten. Veel mensen en dus ook veel
vaardigheden, maar met één doel: de sterke rol
van publieke zorg in Sint-Truiden garanderen.
We bevinden ons in een concurrentiële markt,
maar nemen toch een unieke plaats in omdat we
een volledige waaier van diensten aanbieden. Van
kinderopvang over thuiszorg tot residentiële zorg
en alles wat daar tussenin ligt: dienst gezinszorg,
poetsdienst, dienstenchequebedrijf, warme
maaltijden aan huis, lokaal dienstencentrum,
dagopvang, kortverblijf, …
Deze brede waaier maakt dat we integrale zorg
kunnen aanbieden waarbij we aan elke concrete
zorgvraag tegemoetkomen met de meest gepaste
zorgvorm.
Onze medewerkers zetten zich elke dag met hoofd,
handen en hart in om kwaliteitsvolle zorg, hulp- en
dienstverlening aan te bieden.

Zorgbedrijf Sint-Truiden past zijn werking voortdurend aan in
functie van de geldende coronamaatregelen.
De meest actuele informatie kun je terugvinden op onze
website www.zorgbedrijfsinttruiden.be/coronamaatregelen.
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Kinderopvang
De Rakkertjes

Kinderopvang De Rakkertjes biedt van maandag
tot vrijdag van 6.45 tot 18.30 uur opvang aan voor
kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kindjes zijn welkom!

Bij De Rakkertjes zorgen we voor de opvoeding
en verzorging van je kind in een veilige en
kindvriendelijke omgeving waarin je kind zich goed
in zijn vel voelt. Elk leeftijdsgroepje leeft en
beweegt volgens zijn eigen dagstructuur, maar
steeds met de nodige aandacht voor de unieke
persoonlijkheid van je kind.
Bij De Rakkertjes weten de juffen dat kinderen goed
groeien wanneer ze geboeid bezig zijn. Dagelijks
voorzien zij dan ook een gevarieerd spelaanbod op
maat van de kinderen.
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Onze juffen geven ook veel aandacht aan
het buitenspelen en de groen-beleving:
bij ons kan je kind uitgroeien tot een
natuurtalent.
Bij De Rakkertjes zetten we in op
gezonde voeding. Wekelijks bespreken
we het menu met onze chef-kok en
dagelijks krijgen onze kinderen een
versbereide groentemaaltijd en een
vieruurtje op basis van vers fruit.
In onze kinderopvang organiseren
we regelmatig leuke activiteiten
waaraan je als ouder kunt deelnemen: een tuinfeest, sinterklaasfeest, kerstnamiddag, workshop
of infomoment.
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Het verhaal van een mama
Stefanie, mama van Victor 2 jaar
“Tijdens mijn eerste zwangerschap ging ik op zoek
naar een opvang die aan al mijn verwachtingen
kon voldoen. Als ouder wil je immers het beste
voor je kind. Toen ik op kennismakingsgesprek ging bij De Rakkertjes werden al mijn
vragen beantwoord en mijn onzekerheden
weggenomen. De verantwoordelijke vertelde me
over de manier waarop de kinderen hier
dagelijks worden verzorgd en begeleid.
Tijdens het bezoek aan de groepen ontdekte ik
de grote buitenspeelruimte. Ik zag enkele kinderen kokkerellen in de buitenkeuken. Een
‘bende van drie’ ging op ontdekking in de
natuur door het gecreëerde blotevoeten- en
voelsprietenpad op kindermaat. De interactie die
de kinderbegeleiders hadden met de kinderen sprak voor zich: enthousiaste juffen
mét een hart voor kinderen, bekommerd om
het welzijn van het kind. Het geluid van
schaterlachende kinderen en rollende fietswieltjes, zalig …
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Een warme en huiselijke opvang met de voordelen
van een groepsopvang. Mijn partner en ik keken
elkaar aan en wisten zonder woorden: “Dit zijn
de mensen aan wie wij ons kindje willen
toevertrouwen”.
Na mijn zwangerschap terug aan het werk gaan en
Victor niet meer de hele dag bij me hebben, viel me
zwaar. Gelukkig waren er de lieve juffen. De glimlach
waarmee de juffen van de babygroep ons iedere dag
-ook die waarbij Victor een ochtendhumeur hadstonden op te wachten gaf me een goed gevoel en
veel vertrouwen.
Momenteel zijn we meer dan 2 jaar later en wordt
volop verder ingezet op zijn ontwikkeling. Victor is
gek op boekjes en de verhalen van de juf. Tijdens het
vrij spel trekt hij graag naar de kaboutervertelhoek,
zijn lievelingsplekje. Hij leeft zich, als een echte
avonturier, graag uit op de ontdekkingsweide.

Wat kost de opvang?
De prijs die je per dag moet betalen
berekenen we aan de hand van je
inkomen.
Je kunt zelf de dagprijs berekenen
via de website van Kind en Gezin
mijn.kindengezin.be

Inschrijven

Kun je de dagprijs die op je attest staat
niet betalen? Dan bekijken we samen met
jou of je recht hebt op een verminderd
tarief.

Door de vele reservaties is het aangeraden om vanaf
twee à drie maanden zwangerschap je kind in te
schrijven.
Heb je bijzondere vragen? Gaat het wat moeilijker
in je gezin? Heb je wat extra ondersteuning nodig?
Neem contact op met De Rakkertjes en we proberen
je verder te helpen.

Contact
Kinderopvang De Rakkertjes
Viaductstraat 34, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 21 80
rakkertjes@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Bekijk via deze QR-code
filmpje van de activiteiten
bij De Rakkertjes
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Dienstencentrum
Cicindriahuis

In het dienstencentrum Cicindriahuis kun je je vrije
tijd actief beleven door deel te nemen aan één
van de vele activiteiten of cursussen: infosessies,
kiennamiddagen, kaarten, taalcursussen, pc-lessen
en nog zo veel meer!
Het Cicindriahuis brengt maandelijks een gevarieerd
aanbod van computer- en multimedialessen. Zo kun
je bij ons terecht om de QR-codes in deze infogids te
leren gebruiken, maar ook om te weten te komen
wat je allemaal kunt doen met je elektronische
identiteitskaart, Facebook, Google, … Al deze
cursussen worden op maat van onze bezoekers
gemaakt. Het gaat om kortdurende cursussen tegen
een kleine prijs. Zo krijgt iedereen de kans om van
alles wat te proeven.

Contact
Dienstencentrum Cicindriahuis
Abdijstraat 47, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 17 14
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be
Openingsuren
Van maandag tot donderdag
van 8.30 tot 16 uur
en op vrijdag
van 8.30 tot 12 uur
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Je kunt bij onze centrumleider ook terecht voor info
over de meest uiteenlopende welzijnsvragen (al dan
niet gelinkt aan Zorgbedrijf Sint-Truiden). Denk
bijvoorbeeld aan het aanvragen van een
parkeerkaart of het aanvragen van zorgbudgetten.
Hij helpt je eveneens met het invullen van papieren
waar je moeite mee hebt. Daarnaast
is onze centrumleider ook beschikbaar voor
allerhande vragen rond de werking en de diensten
binnen het Cicindriahuis en het hele zorgbedrijf.
Op dinsdag en donderdag kun je ’s middags
genieten van een verse, warme maaltijd bereid door
de keuken van het zorgbedrijf. Je kunt genieten van
een hoofdgerecht voor 4,80 euro. Voor wie wil is
er ook soep en dessert, elk voor 1 euro per stuk. Je

kunt het menu terugvinden in het Cicindriahuis of
via onze website. Wil jij ook graag komen genieten
van onze (h)eerlijke maaltijden? Dan kun je je
ten laatste de dag zelf voor 8.30 uur telefonisch
inschrijven.
Wil je als vrijwilliger een activiteit begeleiden? Kun
je iets goed en wil je dit leren aan anderen? Wil je
je passie delen met onze bezoekers? Je bent van
harte welkom! Onze centrumleider informeert je
over de actieve vrijwilligerswerking in het
Cicindriahuis en het hele zorgbedrijf.
Meer info over de vrijwilligerswerking van het
zorgbedrijf vind je verder in deze gids (pg. 20).
Elke maand organiseren we ook verschillende
activiteiten in het Cicindriahuis. Wil je een
overzicht van alle activiteiten? Vraag dan naar de
activiteitenkalender! Je kunt deze krijgen in het
dienstencentrum zelf, per post (geef ons dan je
naam en adres door) of download deze via onze
website.

Een getuigenis
Mariette,
bezoeker Cicindriahuis
“Ik heb al tal van computer- en multimedialessen gevolgd in het Cicindriahuis.
Deze zijn altijd heel leerrijk en geschikt
voor zowel beginners als gevorderden.
Dat maakt de lessen heel interactief en
boeiend!”

Tot binnenkort!

Scan deze QR-code
voor de recentste
activiteitenkalender
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Thuiszorg,
doet je goed!

Je wordt een dagje ouder en kunt best wat hulp
gebruiken bij het onderhouden van je woning? Je
bent moeilijk te been en hebt geen vervoer? Raadt
de huisarts je aan om je thuis te laten helpen?
Heb je nood aan gezelschap of iemand die mee
boodschappen gaat doen? Neem dan contact op
met de thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden!

Een verse, warme maaltijd
aan huis geleverd
Elke dag brengen we ’s middags een verse,
warme maaltijd aan huis. Alle maaltijden worden
klaargemaakt in de eigen keuken van het
zorgbedrijf. De maaltijden zijn aangepast, dit
betekent vet- en zoutarm. Dieetmaaltijden zijn ook
mogelijk, na afspraak met de thuiszorg.
Een maaltijd voor het weekend?
Geen probleem, ook daar zorgen we voor!
Scan deze QR-code
voor de menu en
maaltijden aan huis
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Poetsdienst
Onze poetshulp helpt je bij het onderhoud
van je woning: afstoffen, stofzuigen,
dweilen, vensters wassen, … De betaling
gebeurt via dienstencheques. De
maatschappelijk werker van de thuiszorg
helpt je bij het inschrijven voor en
aankopen van deze cheques. Ook als je
(gezins) inkomen wat kleiner is, hebben we
vanuit het zorgbedrijf betaalbare
alternatieven ter beschikking.

Gezinszorg
Onze medewerkers helpen je bij de verzorgende
en huishoudelijke taken die je niet meer alleen
kunt uitvoeren. De gezinszorg kan een aanvulling
zijn op de zorg van familie, vrienden, buren
of andere professionele thuisverzorgers. Onze
verzorgenden helpen je met je persoonlijke
verzorging en met het huishouden. Ze bieden ook
sociale en administratieve ondersteuning.
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Mindermobielencentrale

Klusjesdienst
Kun je ook wat hulp gebruiken in de tuin? Kom
je er zelf niet meer toe om de ramen te verven?
Moet er een kleine ruimte behangen worden? De
klusjesdienst reikt je een snelle en eenvoudige
oplossing aan. In samenwerking met vzw Aksi
worden dit soort klussen uitgevoerd.

Dementievriendelijke zorg
Alle medewerkers van de thuiszorg (gezinszorg,
poetsdienst, maaltijdbezorgers en maatschappelijk
werkers) zijn opgeleid om met personen met
dementie om te gaan. Zij worden ook bijgestaan
door onze experten in huis die dagelijks met zorg
en dementie bezig zijn.
Heb je vragen of bekommernissen rond dementie?
Laat het ons weten, dan brengen we je in contact
met één van onze experten!
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Is het moeilijk om het openbaar vervoer te
gebruiken en heb je recht op een verhoogde
terugbetaling van het ziekenfonds? Dan kun je
als 65-plusser uit Sint-Truiden beroep doen op de
mindermobielencentrale om je naar de dokter, het
ziekenhuis, de winkel, de kapper, de apotheker, …
te laten brengen. We zorgen ook voor aangepast
vervoer voor rolstoelgebruikers of zoeken samen
naar de gepaste oplossing.

Gps-horloge voor senioren
De thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden streeft
ernaar senioren zo lang mogelijk en op een veilige
manier in hun vertrouwde omgeving te laten
wonen. Dankzij een gps-uurwerk kan de
thuiswonende senior zich veilig verplaatsen in de
buurt en zijn de mantelzorgers ook gerust.
Een gps-uurwerk voor senioren
Dit gps-uurwerk voor senioren is een innovatief
systeem dat de gebruiker toelaat om zich veilig te
verplaatsen in de buurt. Dit geeft senioren meer
vrijheid. Zelfs voor personen met beginnende
dementie en hun mantelzorgers biedt dit gpsuurwerk diverse troeven.
In vergelijking met een gewoon personenalarmsysteem heeft dit gps-uurwerk meerdere voordelen.
Het gps-uurwerk is uitgerust met een alarmknop
die bij de activatie ervan een sms-bericht zendt naar
de mantelzorger.
De mantelzorger kan dan bellen naar het gpsuurwerk en op die manier in contact treden met de
senior. Het gps-signaal zorgt ervoor dat de
mantelzorger ook steeds kan achterhalen waar de
senior zich precies bevindt. De belfunctie werkt in
twee richtingen: de gebruiker kan een SOS-bericht
versturen naar zijn noodcontacten, en de familie
kan rechtstreeks bellen naar de gebruiker die het
gps-uurwerk om zijn pols draagt. De gebruiker
hoeft dus geen mobiele telefoon bij de hand te
hebben. Alles is verwerkt in het gps-uurwerk.

Mensen met dementie
kunnen last krijgen van
dwaalgedrag. Dit kan
onveilige situaties teweegbrengen en de familie is
niet gerust wanneer de oudere de woning verlaat.
Door middel van dit gps-uurwerk kan de familie
‘veilige zones’ instellen.
Zodra de gebruiker zich buiten de veilige zone
begeeft, zal er automatisch een bericht verzonden
worden, per sms en via mail, naar de familie van de
gebruiker. De familie kan dan een oproep doen naar
de gebruiker van het gps-uurwerk. Deze oproep
wordt ontvangen door het gps-uurwerk. Indien
deze oproep niet wordt beantwoord kan via het
track and trace-systeem de exacte locatie van de
gebruiker worden bepaald.
Meer info nodig?
Wil je nog wat extra uitleg over het gps-uurwerk
voor senioren alvorens je dit effectief bestelt?
Contacteer dan de thuiszorg!
Of je kunt je eigen gps-horloge bestellen via onze
website:
www.zorgbedrijfsinttruiden.be/gps-uurwerk
Scan deze QR-code
voor het bestelformulier
gps-uurwerk
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Mantelzorg
Als je voor je partner, kind, ouder, familielid,
buur of goede vriend(in) zorgt omdat deze
zorgbehoevend is door ouderdom, een chronische
ziekte, een handicap, … en omdat je elkaar
goed kent, dan ben je mantelzorger. Deze zorg
is onbetaald en geen vrijwilligerswerk. Het gaat
niet alleen over de verzorging van de ander, maar
ook over de huishoudelijke taken, het overnemen
van de administratie, het taxiën naar dokters, de
emotionele steun, …
Mantelzorg is vaak een zware opdracht en als
mantelzorger heb je dan ook andere noden dan
enkel financiële ondersteuning. De thuiszorg
richtte, in samenwerking met dienstencentrum
Cicindriahuis, een ‘werkgroep mantelzorgers’ op.
Deze werkgroep ondersteunt jou als mantelzorger,
zodat je niet alles alleen hoeft te doen. Samen
kunnen we zoeken naar een oplossing die past bij
jouw situatie en bij die van degene die je helpt als
mantelzorger.
De ‘werkgroep mantelzorgers’ organiseert een
drietal keer per jaar een activiteit voor mantelzorgers. Zo worden er sprekers uitgenodigd, maar
zijn er ook ontspanningsmomenten. Nadien is er
mogelijkheid om bij een kop koffie en een stukje
taart na te praten met de professionals en met de
medemantelzorgers. Wil je op de hoogte
gehouden worden van deze bijeenkomsten?
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Neem dan contact op met het Cicindriahuis.
Tel. 011 69 17 14
mantelzorg@zorgbedrijfsinttruiden.be

Zorgcoördinatie
in de ouderenzorg
De zorgcoördinator van het
zorgbedrijf begeleidt senioren van
Sint-Truiden en hun mantelzorgers
in complexe zorgsituaties, door zorg
op maat te regelen. Samen met de
senior doorloopt de zorgcoördinator
het ‘zorgpad’ om op elk moment de
juiste hulp in te schakelen.
Hoe aanvragen?
Deze zorgcoördinatie in de
ouderenzorg kan aangevraagd
worden door elke zorgbehoevende,
familie, buur, bezorgde burger,
maar ook door een huisarts,
thuisverpleegkundige of andere
thuishelpers.
Je kunt een aanvraag doen bij de
thuiszorg.

Contact
Thuiszorg
Clement Cartuyvelsstraat 12,
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 42
thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be
Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van
8.30 tot 11.30 uur,
in de namiddag na afspraak
Telefonisch bereikbaar
Van maandag tot donderdag
van 8 tot 17 uur en
op vrijdag van 8 tot 16 uur
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Woonzorgcentra
Villa Rosa en
’t Meiland

Aangenaam wonen en leven, in combinatie met
kwalitatieve zorg, daar gaan we voor, elke dag
opnieuw! Samen zorgen we voor een veilige thuis.
Wij maken graag tijd voor je om je onze ruime
en heldere kamers te tonen. Door de grote
ramen heb je een aangenaam uitzicht. Je kunt
je kamer inrichten naar eigen smaak en beschikt
over een eigen badkamer. Zo kun je bezoek van
familie, vrienden en huisdieren in alle gezelligheid
ontvangen.
Interesse?
Contacteer ons, we maken graag tijd voor een
persoonlijk gesprek. Is je keuze gemaakt en wil
je bij ons komen wonen? Dat kan vrij snel! We
verwelkomen je met veel warmte en gezelligheid
en bespreken samen de details van je verhuis.
Ook in onze gemeenschappelijke ruimtes heerst
er een huiselijke sfeer. Onze keuken serveert er van ontbijt tot avondmaal - verse, gevarieerde en
gezonde maaltijden. Op woensdag staan er frieten
op het menu!
In ons kapsalon kun je gaan voor een frisse coupe,
om daarna te genieten van een wijntje in de
cafetaria. Onze vrijwilligers ontvangen je met de
glimlach!
Als bewoner kun je rekenen op een kwaliteitsvolle
verzorging. Bewoners met dementie ondersteunen
we met gespecialiseerde zorg.
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Centrum voor kortverblijf Villa Rosa
Woonzorgcentrum Villa Rosa heeft vijf kamers voor
een verblijf van een kortere periode.
Maar ook als je weinig nood hebt aan zorg en wilt
genieten van mensen om je heen, kun je in Villa
Rosa of ‘t Meiland komen wonen.
Bij ons hoef je nooit alleen te zijn! Je kunt kiezen
uit een gevarieerd aanbod van ontspannings- en
bewegingsactiviteiten. Met respect voor je wensen
en privacy zijn er veel mogelijkheden om andere
bewoners en bezoekers te ontmoeten en je hobby’s
uit te oefenen. Er is in onze woonzorgcentra altijd
wel iets te beleven!

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die
thuis voor je zorgen dit tijdelijk niet kunnen, omdat
ze met vakantie gaan of ziek zijn. Een kortverblijf kan
ook een adempauze voor je mantelzorger betekenen
of een oplossing bieden als je een tijdje meer zorg
nodig hebt.
Je kunt rekenen op hetzelfde zorg-en dienstverleningsaanbod als in het woonzorgcentrum.

Beide campussen zijn gelegen aan de rand van het
centrum, omgeven door een mooie tuin en grenzen
aan domein ’t Speelhof en het Begijnhof. Het is er
heerlijk wandelen in het groen!
We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!
Scan de QR-code en
bekijk het filmpje
‘Een dag vol beleving’
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OuderenKompanie in ‘t Meiland
De OuderenKompanie, ideaal om al eens
kennis te maken met het wonen en leven in
een woonzorgcentrum! Deelnemen aan de
OuderenKompanie kan ook de zorg van je
mantelzorger verlichten.
Overdag ben je in ‘t Meiland en ’s avonds keer
je terug naar huis.
De OuderenKompanie vindt plaats op 			
dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.30 uur
Deelnemen kost 19,76 euro per dag 			
(middagmaal en een drankje zijn inbegrepen
in de deelnameprijs)
Meedoen aan de activiteiten is een aanrader,
maar gewoon genieten van de kompanie kan ook!
We wisselen een muziekoptreden, een film of
een bewegingsactiviteit af met een quiz of een
potje kaarten. Wil je liever iets anders doen zoals
handwerk, een boek of de krant lezen?
Dat kan ook.
Als je zelf geen vervoer hebt, dan kan een chauffeur
van de OuderenKompanie je komen ophalen en
terug thuis brengen.
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Dagprijzen
Eénpersoonskamer
Hoekkamer Villa Rosa
Tweepersoonskamer ‘t Meiland

61,52 euro
64,75 euro
104,58 euro

Contact
Woonzorgcentra Zorgbedrijf Sint-Truiden
Diestersteenweg 61, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 49 37 90
socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

* Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (jaarlijkse indexatie).
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Welkom bij het
zorgbedrijf!

Vrijwilligerswerk,
misschien iets voor jou?
Woonzorgcentra ‘t Meiland en Villa Rosa
Wil jij…
… wat extra aandacht geven aan onze bewoners en
een lichtpuntje voor hen zijn?
… wat extra tijd vrijmaken om onze bewoners te
begeleiden bij dagelijkse activiteiten?
… jouw interesses en hobby’s delen met onze
bewoners en hen individueel ondersteunen?
Thuiszorg
Wil jij…
… Als chauffeur bij de mindermobielencentrale met
je eigen wagen mensen vervoeren?
… Als seniorenbuddy op regelmatige basis een
bezoek brengen aan de senioren?
Dienstencentrum Cicindriahuis
Wil jij…
… Hulp bieden bij het opdienen en afruimen van de
maaltijden tijdens de restaurantmiddagen?
… Helpen in de cafetaria?
… Je eigen passie delen tijdens het begeleiden van
een workshop?
Dan bieden wij het vrijwilligerswerk dat je zoekt!
Neem vrijblijvend contact op met onze vrijwilligerscoördinator voor meer informatie! Nog tal van
andere hobby’s? Een druk gezinsleven? Geen nood,
het vrijwilligerswerk binnen Zorgbedrijf Sint-Truiden
kan specifiek op maat van iedere kandidaat bekeken
worden. Bij ons doe je vrijwilligerswerk wanneer het
voor jou het best past.
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Wat bieden wij jou als vrijwilliger?
Je komt terecht in een omgeving waar je mensen
kunt helpen, nieuwe mensen leert kennen en met
anderen je ervaring en kennis kunt delen.
Wij bieden je:
een fijne werkomgeving
verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en
woon-werkverkeer)
een jaarlijkse gratis griepprik
jaarlijkse vorming
begeleiding
een jaarlijks vrijwilligersfeest
koelverse maaltijden van het zorgbedrijf aan
een voordelig tarief
extra’s per dienst

Een getuigenis
Nadia, vrijwilligster in Villa Rosa
“Je betekent iets voor anderen
en beleeft er zelf plezier aan!”

Contact
Maak een afspraak met de coördinator
vrijwilligerswerk! Hij maakt graag tijd voor je
vrij tijdens een persoonlijk gesprek.
Tel. 011 69 17 14
vrijwilligerswerk@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be
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Wil jij werken met ...

de m
talen eest
t
rakk volle
ertje
s

d e li e f s t e
bewoners

de gezelligste
thuiswonende
senioren

ntste
de pleza
c o l l e g a 's

van Sint-Truiden
en omstreken?
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verpleegkundige
zorgkundige
huismoeder
poetshulp
jobstudent zorg
...

Hallo,
ik ben Robbe!
Ik werk als jobstudent
in WZC 't Meiland.
In mijn vlog vertel ik
je graag over mijn fijne
en leerrijke
ervaringen.

Weten waarom
wij elke dag met
veel enthousiasme
werken als poetshulp bij
de thuiszorg? Bekijk mijn
vlog door het scannen van
de QR-code!
Groetjes,
Angelique

verzorgende aan huis
poetshulp aan huis

Goesting om te werken
met hoofd, handen én hart?
Word zonnezorger!
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8 redenen
om zonnezorger te worden

Elke dag
soepdag
Patrick en co, van ons keukenteam, koken dagelijks een potje soep
voor alle zonnezorgers. Vandaag geen tijd om te koken?
Dan bestel je een verse maaltijd, om thuis met je gezin van te
genieten. En eerlijk waar, de liefde die ze in hun gerechten steken, dat
proef je!

Verbinding en
plezier
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In beweging
blijven
Niet alleen onze organisatie, maar ook onze zonnezorgers blijven in
beweging. Nog tonnen energie na het werk? Coach Angelique daagt
iedere woensdag, de collega’s die dit wensen, uit voor een goede
work-out. Resultaat: moe maar voldaan!

Dichtbij
(t)huis

Enkele keren per jaar organiseren we een collegawandeling (mét of
zonder hond / kind / partner). Ons beste beentje zetten we voor tijdens
het personeelsfeest. Ons eens goed uitleven doen we tijdens de
jaarlijkse teambuildingsactiviteit.

Op elk van onze locaties is er ruimte voor groen en liggen we op
wandelafstand van het stadscentrum.
Zin om ’s middags gezellig buiten te lunchen? Of boodschappen te
doen in het hartje van de stad? Dat is hier gewoon doen.

Je kunt je vrienden en familie letterlijk en figuurlijk de kans geven om
ze te laten proeven van onze werking, want we brengen werkplek en
familie samen op onze familie-eetdagen.

Nooit last van files en geen verloren verplaatsingstijd.
Werken en leven in onze prachtige omgeving is onbetaalbaar.
Onze warme organisatiecultuur krijg je er gratis bij. Je voelt je direct
thuis.

Samen voor
een goed doel

Gezond
en duurzaam
Een vers slaatje of ander gerecht is nog lekkerder met de verse
kruiden 'uit onzen hof'.
Huisbezoek of dienstverplaatsing gepland? Zonnezorgers maken graag
gebruik van de blitse (elektrische) gepersonaliseerde fietsen.

Zonnezorgers hebben het hart op de juiste plaats.
Rode Neuzendag
Levensloop Sint-Truiden
Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker

Voor jong
en iets ouder
We laten ons inspireren door jouw levensverhaal. Niet alleen onze
dienstverlening is er voor nu en later. Zorgbedrijf Sint-Truiden weet dat
het gezin voor een zonnezorger belangrijk is. Daarom houden we waar
het kan rekening met je gezinssituatie, kunnen je (klein)kinderen gratis
naar de augustuskermis in Sint-Truiden en kunnen ze gratis deelnemen
aan het kinderfestival Joy Joy. (Klein)kinderen content, jij ook content, is
het niet?

En er is
meer …
Nog even tijd? Dan vertellen we je alles over de voordelen van werken
bij het zorgbedrijf. Over onze gezellige werkplekken, lekkere kost,
correcte verloning, werkzekerheid en vele extra’s.
We scoren ook met interessante opleidingen, kansen om carrière te
maken via ‘talent in beweging’, topsfeer – ja, we zijn fan van feestjes –
en niet te stoppen teamwerk. Maakte je hart een vreugdesprongetje
tijdens het lezen? Dan maken we graag kennis met jou.
Bezoek onze website en ontdek hoe het is om te werken als
zonnezorger bij Zorgbedrijf Sint-Truiden!

Vragen? Contacteer de HR-dienst (tel. 011 69 70 38 - hr@zorgbedrijfsinttruiden.be)
Solliciteren? jobs.zorgbedrijfsinttruiden.be
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Notities
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Zorgbedrijf Sint-Truiden
is er voor jou,
nu en later

www.zorgbedrijfsinttruiden.be
zorgbedrijfsinttruiden
Welzijnsvereniging
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