
 
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan  
Indische, Molukse en Turkse ouderen (Lâle). Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan  
in Breda en omgeving, aan iedereen die extra verzorging en verpleging nodig  
heeft. Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy in ere  
gehouden.  
 
Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg  
in de wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open  
voor mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten  
gericht, waarbij “Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat. 
 
Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De  
bedoeling van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige 
nieuwe organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we  
samen kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn  
een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de  
organisatie als geheel. 
 
Voor het team Tangan Mas bij Raffy zijn we op zoek naar 2 collega’s die ons team komen 
versterken als: 

Medewerker Complementaire Zorg 

 op parttime basis 

Waar? 

Raffy biedt naast basiszorg ook complementaire zorg aan. Deze aanvullende zorg heeft als 
doel het bevorderen van iemands welzijn en welbevinden. Onder de naam Tangan Mas 
streven we dan ook naar zorg van zowel lichaam, geest en ziel. Door aan alle drie aspecten 

aandacht te geven, wordt de kwaliteit van leven bevorderd, het zelfgenezend vermogen 
gestimuleerd en de fysieke conditie vergroot. Tangan Mas heeft een aanbod van 
verschillende behandelingen. Deze worden dagelijks aangeboden, maar ook ingezet in de 
palliatieve zorg. Binnen Tangan Mas spelen aandachtvolle bejegening en kwaliteit in 
aanwezigheid een belangrijke rol. 
 
Wat ga je doen? 
Als medewerker complementaire zorg verleen je diverse behandelvormen aan bewoners, 
medewerkers en/of externe cliënten. Je houdt intakegesprekken, voert de behandeling uit 
conform de gemaakte afspraken en evalueert deze met betrokkenen. 

  
Wat vragen we van jou ?  

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die al een aantal behandelvormen kan toepassen. Denk 
hierbij aan therapeutic toutch, pidjit, stoelmassage of andere soorten massage. Je bent 
sensitief en communicatief vaardig. Je hebt een open blik maar je staat wel met beide benen 
op de grond. Je weet te verbinden en een positieve bijdrage te leveren aan het team.  



En wat bieden we je?  
De uren zijn in overleg, op parttime basis. De functie is ingedeeld conform CAO  
VVT, waarbij het salaris afhankelijk is van eerder genoten opleiding en werk- 
ervaring. Indien je werkzaam bent bij Raffy – Leystroom behoudt je je reeds  
verworven rechtspositie. 

Solliciteren of vragen?  
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV, o.v.v.  
vacaturenummer 2019-025, vóór 4 juli a.s. naar vacatures@raffyzorg.nl  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeanette  
Marijnissen, hoofd Verpleegzorg via telefoonnummer 076-5225150. Wil je graag  
meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Lizette Korteweg,  
HR medewerker via telnr. 076-5225150. 

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.  
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