
GASTVROUW OF
GASTHEER



DE WEVER

Dr. Deelenlaan 6
5042 AD  Tilburg
T 013 464 41 00
E info@dewever.nl

DE HAZELAAR

Dr. Eijgenraamstraat 3
5042 SE  Tilburg
T 013 464 41 00
E hazelaar@dewever.nl

DEN HERDGANG

Berlagehof 60
5041 JS  Tilburg
T  013 583 18 00
E herdgang@dewever.nl

DE KIEVITSHORST

Beneluxlaan 101
5042 WN  Tilburg
T 013 531 21 00
E kievitshorst@dewever.nl

DE SPOREN

Bredaseweg 564
5036 NB  Tilburg
T 013 462 84 50
E sporen@dewever.nl

NOTRE DAME

Sint Oloflaan 1
5037 EP  Tilburg
T 013 463 35 55
E notredame@dewever.nl

DE VLEUGEL

Oerlesestraat 205
5025 DB  Tilburg
T 013 583 53 00
E vleugel@dewever.nl

JOANNES ZWIJSEN

Burg. Brokxlaan 1407
5041 RR  Tilburg
T 013 549 26 00
E joanneszwijsen@dewever.nl

KONINGSVOORDE

Generaal Smutslaan 208
5021 XE  Tilburg
T 013 547 95 00
E koningsvoorde@dewever.nl

DAMAST

Leijweg 48
5022 KA  Tilburg
T 013 532 30 00
E damast@dewever.nl

SATIJNHOF

Wethouderslaan 9
5021 AK  Tilburg
T 013 583 28 00
E satijnhof@dewever.nl

MATER MISERICORDIAE

Oude Dijk 5
5038 VM  Tilburg
T 013 460 93 00 
E hmm@dewever.nl

PADUA

Paus Adriaanstraat 60
5014 LR  Tilburg
T 013 540 86 00
E padua@dewever.nl

DE BIJSTERSTEDE

Energieplein 54 
5041 NH  Tilburg
T 013 549 61 00
E bijsterstede@dewever.nl

DE HEIKANT

Schubertstraat 700
5011 CW  Tilburg
T 013 458 11 00
E heikant@dewever.nl

REYSHOEVE

Gendringenlaan  15
5043 LW  Tilburg
T 013 578 57 85
E reyshoeve@dewever.nl

Locaties in Tilburg
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Reeshof

Het Zand

De Blaak

Korvel Fatima

Heikant

Hasselt

Theresia
De Reit

Groenewoud

Wandelbos

Centrum

Goirke

Groeseind



 MAAK VAN JE OUDE DAG EEN NIEUWE DAG

DE WEVER

Het leven van mensen verandert naarmate de leeftijd vordert. Dat heeft gevolgen voor waar 

en hoe ze wonen. Het liefst laat iedereen ‘t bij het oude, maar soms is het tijd voor een 

verandering.

Wij maken van die verandering een verbetering. Wij ondersteunen onze bewoners en 

cliënten bij die verandering en helpen bij het vinden van de zorg en ondersteuning waar 

zij zich goed bij voelen. Vanzelfsprekend in overleg met de cliënten. Het is immers hun 

leven. Hun woonplezier en geluk staan centraal.

Elke dag zijn wij bezig met verbetering. We volgen alle ontwikkelingen in ons vak-

gebied die ons helpen om nóg betere zorg te bieden. Om zaken beter te doen, 

efficiënter op te lossen, leuker of  makkelijker te maken. We hebben aandacht voor 

jouw talent, daarmee geef  jij eigen regie, eigen activiteit en eigen kracht vorm en 

inhoud.

Samen zijn we een team van gepassioneerde en ervaren professionals,

gemotiveerd om van elke nieuwe dag een mooie dag te maken.

Met elkaar en vóór elkaar. 



WAT GA JE DOEN
Als gastvrouw ben je het toegankelijke aanspreekpunt in de huiskamers van onze 

woonzorg- en behandelcentra. Je hebt oor en oog voor het welzijn van de bewo-

ners. Je bent op de hoogte van hun wensen, je weet wat passende activiteiten 

zijn en je kunt daarbij meebewegen in de belevingswereld van de bewoners. 

Je helpt bewoners bij het eten en drinken en hebt kennis van de problemen

die zich daarbij kunnen voordoen. Je signaleert veranderingen in gedrag,

gezondheid en gemoedstoestand van de bewoners en geeft die door aan 

de verzorgenden of  rapporteert die in het elektronisch zorgdossier.

Daarnaast rapporteer je of  iedereen voldoende eet en drinkt

Je bent verantwoordelijk voor de voorraad en de bestellingen van de 

afdeling waar je werkt.

WAT HEB JE DAARVOOR NODIG
Je werkt met ouderen die lichamelijke en/of  geestelijke

aandoeningen hebben die van invloed zijn op hun gedrag. Dat 

kan onvoorspelbaar zijn. Je hebt een sterk inlevingsvermogen 



en een respectvolle houding naar ouderen.

Het werk stelt ook lichamelijke eisen, je duwt rolstoelen, 

helpt bewoners bij het toiletbezoek en doet voorkomende 

huishoudelijke werkzaamheden.

Soms kook je voor de bewoners van de afdeling.

Voor de rapportage en de bestellingen is het van belang dat je 

digitale vaardigheden bezit.

OPLEIDING EN TRAININGEN
Als gastvrouw volg je binnen De Wever een opleiding en

een aantal verplichte trainingen.     

• Gastvrouwenopleiding (8x halve dag) 

• Dementie (basistraining) 

• Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (1x e-learning)

• Slikproblemen (basistraining) 

• HACCP (voedselhygiëne) (elke drie jaar e-learning en training)     

• EZD (elektronisch zorgdossier) (1x basistraining)

• Hygiëne, Mondzorg en andere e-learningmodules



UREN EN WERKTIJDEN
Je krijgt een contract van minimaal 12 tot maximaal 24 uur.

Je werkt in wisselende diensten, zowel overdag, ‘s avonds en in het weekend.

FLEXBUREAU DE WEVER
Wil je liever zelf  de regie hebben over de tijden dat je werkt, kun je gaan werken voor 

het Flexbureau. Je kunt zelf  je voorkeur voor bepaalde diensten aangeven. Dat kan voor 

langere tijd op dezelfde plek zijn of  je kunt ervoor kiezen wisselend op verschillende

afdelingen of  locaties te werken. Je krijgt een contract van minimaal 0 tot maximaal 15 uur.

VOG
Voordat je komt werken vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag. Uiteraard vergoeden wij 

de kosten.

WERKEN BIJ DE WEVER
Zie jij jezelf  al helemaal als gastvrouw of  gastheer? Maak dan op onze site www.werkenbijdewever.nl

een jobalert aan en wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures!


