Stichting Welzijn Diemen
Vacature medewerker dagopvang senioren (20 uur)
Welzijn Diemen wil dat alle mensen in haar werkgebied zich prettig voelen en volwaardig
meedoen aan het maatschappelijk leven. De medewerkers van Welzijn Diemen zetten zich er voor
in dat een ieder zich kan ontwikkelen om een sociale bijdrage aan de samenleving te leveren.
Welzijn Diemen bevordert actief burgerschap, iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving.
Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.
Op onze locaties bieden we dagopvang voor senioren. Drie dagen per week ontvangen we deelnemers
met dementie. Ook mensen met een psychische stoornis of dreigend isolement zijn hier welkom.
We vinden het belangrijk om hen, naast een huiselijke sfeer, afwisselende activiteiten te bieden.
Wil jij hieraan een bijdrage leveren?
Wij zoeken per 1 februari 2022 een begeleider die in staat is om deze groep te ondersteunen voor
20 uur per week op maandag, woensdag en vrijdag.
Wat ga je doen?
Het doel van de functie is het ondersteunen bij een optimale dagopvang. Een belangrijke taak
daarbij is het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten, zodanig dat cliënten positieve ervaringen
ontlenen aan de dagopvang op één van onze locaties.
● Je ondersteunt en stimuleert deelnemers bij de diverse activiteiten welke voortvloeien uit hun
individuele behoeften.
● Je bereidt activiteiten voor en probeert nieuwe vormen en technieken uit.
● Je betrekt vrijwilligers en stagiairs bij de uitvoering van activiteiten.
● Je evalueert regelmatig aan de hand van gerichte vragen aan cliënten, vrijwilligers en collega’s
en op basis van eigen observaties de activiteiten in relatie tot de vooraf gestelde doelen.
Als medewerker dagopvang heb je ook een aantal facilitaire taken.
● Je zorgt dat de voorraad van materialen en middelen op peil blijft.
● Je verzorgt samen met deelnemers en vrijwilligers de lunch en koffie/thee-momenten.
● Je denkt en werkt mee aan verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning.
● Je onderhoudt het contact met familie, het netwerk zoals de casemanagers dementie,
huisartsen, Markant en anderen.
Wie zoeken wij?
We zoeken een integer persoon, die er plezier in heeft om oudere deelnemers te activeren, op een
manier die bij hen past. Daarnaast heb je:
● kennis van en affiniteit met de doelgroep;
● ervaring met het opzetten en uitvoeren van activiteiten;
● sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren, motiveren, kunnen
omgaan met conflicten, stimuleren, geduld en doorzettingsvermogen;
● vermogen om in teamverband te werken;
● mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;  
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● oplettendheid bij het signaleren van veranderingen in de situatie van cliënten;
● gevoel voor systematiek, ordelijkheid en hygiëne;
● integriteit en correct gedrag bij de omgang met cliënten en hun netwerk.
Wat bieden we?
● Een afwisselende functie van 20 uur in een enthousiast en ambitieus team.
● Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.
● Een functie van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij positief functioneren.
● Ruimte voor eigen ideeën, persoonlijke groei en ontwikkeling.
Meteen solliciteren?
Wil jij onze nieuwe medewerker dagopvang worden, mail dan je motivatie met CV uiterlijk voor
15 december 2021 naar p.heskamp@welzijndiemen.nl
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