Word eigen baas in de zorg, dit is je kans!
Vacature zorgondernemer Aafje Coöperatie (Zorgvilla Tante Toos & De Dienstbode)
Maak je droom waar en wordt eigen baas in de zorg. We zijn op zoek naar zorgprofessionals die barsten
van de ideeën en ambitie. Die hun inzichten over goede zorg aan kwetsbare ouderen in willen zetten.
Gaat dit over jou? Dan biedt Aafje Coöperatie je de kans om je eigen zorgonderneming te starten. We
zoeken mensen die buiten de gekleurde lijntjes willen én durven te kleuren. Ben jij die dwarsdenkende
ondernemer? Heb je het lef? Je staat zelf aan het roer van Zorgvilla Tante Toos of De Dienstbode, onze
vernieuwde zorgconcepten. Je beheert het bedrijfsbudget en neemt zelf beslissingen.
Opleidingstraject
Aafje Coöperatie biedt jou de kans om van zorgprofessional gemotiveerd zorgondernemer te worden.
Je wordt aan de hand van een uniek en op maat samengesteld opleidingstraject klaargestoomd voor
deze mooie uitdaging. Met advies en trainingen over bedrijfsvoering, ondernemerschap, hospitality,
onderhandelen en effectief communiceren.
Goede zorg voor iedereen beschikbaar
Vanwege het kleine aanbod is het voor mensen met een smalle beurs lastig een geschikte woonruimte
met zorg te vinden. Goede zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Of je nu financieel meer of minder
bedeeld bent. Basis van de vernieuwende zorgformules van Aafje Coöperatie is een hart voor ouderen
met een kleine beurs.
Je stem wordt gehoord
Ondernemerschap, transparantie en medezeggenschap zijn de pijlers van beide zorgformules. Deze
laatste twee aspecten zijn terug te vinden in de coöperatieve vorm. Dat is nieuw in de zorg. In de
coöperatie kunnen de aangesloten zorgondernemers meebeslissen over de toekomst van hun
onderneming.
De Dienstbode: zorg, aandacht en warmte aan huis
Als ondernemer van De Dienstbode zorg je voor leven in de brouwerij. Je bent er, samen met je team,
voor zelfstandig wonende ouderen in een flatgebouw met zorgvraag. In deze nieuwe versie van het
verzorgingshuis speelt het sociale aspect en het gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Elke
Dienstbode heeft een gezamenlijke ontmoetingsruimte met activiteiten, eet- en
ontmoetingsmomenten.
Zorgvilla Tante Toos: zelfstandig wonen met 24-uurs zorg
Bij binnenkomst is de sfeer gezellig en informeel. Mensen die in een Zorgvilla Tante Toos wonen,
komen uit gewone wijken. Zij hebben dementie of geheugenproblemen én een AOW of een klein
pensioen. Iedere bewoner heeft een appartement met eigen sanitair en kleine keuken. Alleen of samen
met je partner ben jij het gezicht van je eigen zorgvilla. Samen met een vast team van plezierige en
vakkundige medewerkers, zorg je ervoor dat de ouderen altijd een beroep kunnen doen op zorg en
begeleiding.
Wie ben jij?
• Je wilt met passie en creativiteit deze uitdaging aan gaan
• Een ervaren zorgprofessional die op eigen benen wil staan
• Je bent een BIG-geregistreerd verpleegkundige
• Woonachtig in de regio Rotterdam-Drechtsteden of bereid daar te gaan wonen
Enthousiast? Wil je meer informatie?
Wij maken graag kennis met je. Stuur je CV en je motivatie naar info@aafjecooperatie.nl. Niet
verplicht, maar wel leuk: stuur een kort filmpje mee waarin je uitlegt waarom jij degene bent die we
zoeken. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over een van de zorgformules, kun je contact opnemen
met Frits van der Velden, bestuurder van Aafje Coöperatie: via 06 53 42 97 54.

