
 

 

 

 

Slapende je geld verdienen! Wie wil dat nu niet? 

Ben jij student (bijvoorbeeld binnen de zorgsector) en op zoek naar een leuke extra 

bijverdienste waarbij je vooral al slapende geld verdient?  

Dan is deze functie misschien iets voor jou!! Goed te combineren met een studie of andere 

baan en de mogelijkheid zelf aan te geven welke periode en welke dagen je  inzetbaar 

bent. Wij zijn op zoek naar meerdere  

Slaapwachten  

Voor 1 of meer nachten per week (met een max van 38 per jaar), die waken over onze 

logés. 

 

Het Logeerhuis Woerden wil mantelzorgers ontlasten door degene voor wie zij zorgen een 

gastvrije en comfortabele logeerruimte te bieden. Een huiselijke en sfeervolle plek waardoor de 

mantelzorger met vertrouwen de zorg tijdelijk los kan laten en nieuwe energie op kan doen. 

Het Logeerhuis draait grotendeels op getrainde vrijwilligers, zij spelen een centrale rol in de 

dagelijkse gang van zaken binnen dit logeerhuis en werken samen met de wijkverpleegkundige 

zorg van de thuiszorg.  

 

Wat vragen we van een slaapwacht: 

- Aanwezigheid tijdens de uren 22.00- 7.30 uur. 

- Assisteren van logés bij het naar bed gaan indien nodig. 

- Verantwoordelijkheidsgevoel en bereid zijn zo nodig lichte zorgtaken te vervullen zoals hulp 

bij transfer naar het toilet.  

- Bereid zijn een korte training te volgen van één dagdeel voorafgaand aan de inzet in het 

logeerhuis.  

Wat bieden we je: 

- Een onbelaste vrijwilligersonkostenvergoeding voor maximaal 38 nachten per jaar.  

- Een aparte slaapwachtruimte waar je slaapt tenzij je gealarmeerd wordt.  

- Een inspirerende werkplek binnen een nieuwe leuke organisatie waar je echt van betekenis 

bent voor de logés en hun mantelzorgers, samen met vele vrijwilligers.  

- Een mooie ervaring voor het leven en op je cv! 

 

Nieuwsgierig geworden, laat het ons weten! 

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek via info@logeerhuisbredius.nl of telefonisch via 

0348-591010.  Voor verder informatie rond het logeerhuis: www.logeerhuisbredius.nl.                
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