
Activiteitenbegeleider 21 uur  

Locaties: flexibel inzetbaar op verschillende locaties van dagcentrum de Kombij.  

Aantal uur: 21 uur  

Salarisschaal: FWG 35 

Vacature Activiteitenbegeleider (parttime, 21 uur ) Dagcentrum de KomBij 

Ben jij een vrolijke, creatieve duizendpoot en flexibel inzetbaar. Heb je een warm hart, 
inlevingsvermogen en affiniteit met ouderen. Kun je activiteiten organiseren rekening houdend 
met niveauverschil. Ben je ster in het creëren van een fijne en gezellige sfeer.  

Wat ga je doen: 
In deze functie ben je belast met het zelfstandig plannen, organiseren en begeleiden van 
creatieve, recreatieve en educatieve activiteiten en draai je op verschillende locaties. De 
activiteiten maken deel uit van het zorgplan. Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Informeren van nieuwe cliënten en hun relaties; 
• Stimuleren van onderlinge contacten van de cliënten, medewerkers en/of vrijwilligers; 
• Stimuleren van de zelfredzaamheid en observeren van de behoeften, wensen en 

mogelijkheden; 
• Coördineren, plannen, aanbieden en begeleiden van creatieve, recreatieve en educatieve 

activiteiten; 
• Deelnemen aan overleg; 
• Begeleiden van vrijwilligers, stagiaires en leerlingen; 
• Verzorgen van administratie en correspondentie; 
• Signaleren en rapporteren. 

Dagcentrum de Kombij: De Kombij is kleinschalig en biedt dagbesteding aan ouderen in het hartje 
van Elst en Zetten. Ons dagcentrum word bezocht door ieder met een eigen doel/reden/diagnose. 
Deze kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo word het dagcentrum o.a. bezocht  door mensen met 
geheugenproblemen (bv. dementie), Psychische problemen, lichamelijke beperkingen en mensen die 
begeleiding nodig hebben bij het invullen van de dag. 

Zo kan het een waardevolle aanvulling zijn naast de hulp van familie, mantel-, thuis-, of buurtzorg.  

Wij bieden diegene die het prettig vinden een dagstructuur aan die niet alleen gezellig maar ook 

zinvol is. Wij sluiten zo veel mogelijk aan bij de individuele wensen en behoeften. Bij het dagcentrum 

werkt een team van professionele beroepskrachten in samenwerking met vrijwilligers om de dag zo 

aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Functie-eisen: 

• Minimaal afgeronde, beroepsgerichte MBO-opleiding (bijvoorbeeld SPW-niveau 4, 
MDGO/ MBO- activiteitenbegeleiding, SOSA); 

• Ruime ervaring als activiteitenbegeleider binnen de ouderenzorg; 
• Kennis van MS-Office; 
• Je bent sociaal, contactueel en communicatief vaardig; 
• Geduld en doorzettingsvermogen; 



• Creativiteit en improvisatievermogen. 
• Verklaring omtrent Gedrag. 

Wij bieden: 

Een fijn werkomgeving in een klein team. Het betreft hier om een functie voor bepaalde tijd. Het 
basissalaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 2937.68 op basis van 36 
uur. Verder bieden wij pakket van interessante arbeidsvoorwaarden met bijvoorbeeld een 
eindejaarsuitkering.  

Informatie en sollicitatie: 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Corrie Roelofsen               
T: 06-25520563  

Sollicitatiebrief inclusief CV op sturen voor 15-07-2022 naar info@dekombij.nl 


