
Het uitvoeren van activiteiten, in groepsverband of 
individueel, voor cliënten met een 
begeleidingsdoelstelling. De activiteiten zijn gericht op 
het stimuleren en ontspannen, recreatie 
mogelijkheden aanbieden, sociaal bezig zijn met 
anderen en het organiseren van evenementen.

Functie inhoud:

• Voert de activiteiten volgens het vastgestelde 
activiteitenprogramma uit. 
• Levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren van de 
evenementen.
• Stimuleert cliënten om de zelfzorg en het welzijn zo 
goed mogelijk in stand te houden of te optimaliseren.
• Rapporteert schriftelijk en/of mondeling over de 
uitgevoerde activiteiten en de voortgang en 
gesignaleerde bijzonderheden omtrent het welzijn van 
patiënten/ cliënten aan betrokkenen.
• Biedt, indien nodig, praktische hulp en 
ondersteuning aan cliënten bijvoorbeeld bij toiletgang 
en het gebruik van maaltijden. 
• Houdt de ruimten waarin de activiteiten plaatsvinden 
schoon en op orde.

Functie-eisen

• Kennis is vereist op MBO niveau 3 richting SPW.
• Daarnaast is praktische ervaringskennis nodig van 
het begeleiden van ouderen bij activiteiten.
• Doorzettingsvermogen en geduld zijn nodig bij het 
activeren en stimuleren van de cliënten tijdens 
activiteiten.
• Oplettendheid wordt gevraagd ten aanzien van het 
toezien op het welzijn en de veiligheid van cliënten 
en het signaleren en rapporteren van veranderingen 
hierin.
• Tact, hulpvaardigheid, inlevingsvermogen en 
klantvriendelijkheid zijn nodig bij het uitvoeren en 
begeleiden van de activiteiten waarbij gesprekken met 
cliënten plaatsvinden en de cliënten gestimuleerd 
worden tot een actieve deelname

Wat wij bieden:

De functie van Assistent activiteitenbegeleider is 
ingedeeld Functie Groep 30 Min$ 1.713.00 en 
Max $ 2.345 bruto per maand conform de 
geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal. 

 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com  
http://youtu.be/ncryEHaPcwI

Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u 
contact opnemen met dhr. Danny Rojer Manager Zorg 
via telefoonnummer +599 715-8900 

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. dhr. Danny Rojer Manager Zorg 

E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org

Sluitingsdatum 12 oktober 2018

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar:

Assistent Activiteitenbegeleiders (m/v)  


