
Twentse Horeca en Zorg trekken samen op! “Wiej pakt ‘t an“ 

Het zijn zware tijden voor de horeca en voor de zorg. Veel horecamedewerkers kunnen 

noodgedwongen niet werken en zitten thuis. En in de verpleeghuizen neemt de werkdruk door 

corona, iedere dag toe. Een nare periode waarin we door het samen, horeca en zorg, aan te 

pakken “Wiej pakt  "t an” het beste er uit kunnen halen. Wij doen daarom een oproep aan 

medewerkers uit de horeca om onze sector nu te helpen. 

 

Wij zoeken mensen die ons komen ondersteunen: 

● gastheer / gastvrouw voor bezoekers willen zijn binnen onze zorglocaties; 

● ‘huiskamermaatje’ willen zijn voor onze bewoners door ze o.a. te helpen met eten en drinken, 

een spelletje met ze te spelen, enz. 

● onze zorgmedewerkers willen ondersteunen door ze te helpen met de zorg voor onze cliënten. 

 

De adviseurs van Werkplein Twente helpen hierbij om de juiste persoon op de juiste plek te 

krijgen. 

Heeft u interesse?  

Neem dan contact op met uw adviseur van Werkplein Twente of stuur een mail naar 

info@werkpleintwente.nl. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen om hier invulling aan te 

geven.   

 

De volgende instellingen doen mee: 

 

  
 

Locaties: Hengelo, Almelo, Delden, Denekamp, 
Enter, Goor, Markelo, Rijssen en Wierden        
     

Contactpersoon: Rob Perik, manager Careflex 
r.perik@carintreggeland.nl  
 

  
 
Locatie: Enschede 
Contact via: helpen@deposten.nl  

  

 
 
Locaties: Enschede, verschillende locaties 
Contact via: Anne Claire Blom, HR consulent, 
solliciteren@liberein.nl  

  
 
Locaties: Enschede, Haaksbergen en gemeente 
Berkelland 

Contact via: Wilma Elkink, Recruiter, 
w.elkink@livio.nl  ovv ‘Wiej pakt "t an ‘. 
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Locaties: Enschede en Almelo 
Contact via: Karin Kappel,  
k.kappel@zorggroep-manna.nl   

  
 

Locaties: Almelo, Rijssen, Den Ham, Hellendoorn en 
Wierden  
Contact via: Gerlinde Benus, g.benus@zorgaccent.nl  

  
 

 
Locaties: Oldenzaal 
Contact via: Patrick Stroeve, 
samenzorgen@zorgfederatieoldenzaal.nl   

  
 

 
Locaties: Denekamp, Oldenzaal, Dinkelland. 
Tubbergen, Losser, Weerselo 

Contact via het Servicecentrum personeel: 
HRMservicecentrum@zorggroepsintmaarten.nl  

  
 
 
Contact via: info@werkpleintwente.nl  

Of via uw adviseur Werkplein Twente 
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