
‘Ach quatsch… Verandering van spijs doet eten! 

Loat ma komm’n die verhuuzing noar 

De Hofkamp…. Ik bun d’r kloar vuur.’ 

- Oude bomen moet men niet verplanten -

De heer Davenschot (bijna 100 jaar)

Wie komt er 
straks voor mij 

zorgen in 
De Hofkamp?



   Heb jij... zin in iets nieuws? 
   Zoals werken in een prachtige nieuwe woonzorglocatie in Almelo.
Modern en toch net als toen.

Kun jij... van een nieuw huis een thuis creëren? 
In onze woonzorglocaties werken onze medewerkers volgens de visie ‘Net als Thuis’.  
Bij deze nieuwe kleinschalige en persoonlijke manier van wonen en werken staat de 
relatie tussen bewoner, zorgverlener, mantelzorger en vrijwilliger centraal. Zo krijgt 
de bewoner die zorg die het beste bij hem/haar past.

Ben jij?
Een gediplomeerd woongroepbegeleider VIG of  Verpleegkundige niveau 4?
En heb jij een pioniersmentaliteit? 

Wil jij... werken in een zelfsturend team?
En samen met ander disciplines invulling geven aan goede zorg zonder 
overbodige regels? Oplossingsgericht werken en in overleg (consensus) 
met jouw team de best mogelijke zorg verlenen? En de kwaliteiten van 
jezelf en jouw collega’s optimaal benutten? Dan zoeken wij jou!

Iets voor jou?
Ga voor meer informatie naar www.zorgaccent.nl/nieuwbouw-de-hofkamp/
Vragen kun je mailen naar nieuwbouw.dehofkamp@zorgaccent.nl of bellen 
met Ingrid Bos T 06 55 69 82 91 of Prisca Meijerink T 06 20 32 44 62

Nieuwe woonzorglocatie De Hofkamp in Almelo
Als alles volgens planning verloopt, levert ZorgAccent medio 2020 woonzorglocatie 

De Hofkamp in Almelo op. In deze in het centrum van Almelo gelegen locatie realiseren 

wij  zeven huiskamers waar 62 mensen met een intensieve zorgvraag gaan wonen. 

Dit zullen vooral ouderen zijn. Om onze (nieuwe en oude) bewoners een fijn thuis 

te kunnen bieden, zijn we op zoek naar veel nieuwe medewerkers. Pioniers met het 

zorghart op de juiste plek, die het een uitdaging vinden om een thuis te creëren 

voor onze bewoners. 

Bin ie er ook 
 kloar veur?

 Hoezosaai       @ZorgAccent_nl  

Bekijk films over werken bij ZorgAccent op  Talentvoorzorgaccent

Kijk voor alle actuele zorgvacatures op www.talentvoorzorgaccent.nl
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www.zorgaccent.nl


