
Algemene functie kenmerken 

De medewerker dagbesteding is werkzaam in een specifiek ingerichte ruimte van De Romein, een 

locatie van SAM welzijn te Rijngaarde 4 in Bodegraven. Het team Romein bestaat uit 4 medewerkers 

(2 in dienst van SAM en 2 in dienst van Zorgpartners), dat is inclusief de meewerkend coördinator 

voor de dagelijkse leiding. De medewerker voor deze vacature komt in dienst van Zorgpartners.  

De teamondersteuning en aansturing is in handen van de directeur van SAM.   

 

We zoeken een collega 

 Met een warm hart voor ouderen het gastvrije gezicht van de Romein is.  

 Initiatief neemt en vindingrijk is in het bieden van aansprekende activiteiten op het gebied 
van: kunst en cultuur, muziek en beleven, tuinieren, spel en bewegen, huishouden zoals 
koffie zetten en de was opvouwen, hobbymatig koken en bakken, uitstapjes en ontvangsten, 
volgen van de actualiteiten en gebruik maken van online mogelijkheden. 

 Structuur kan bieden in de dag op een gezellige, huiselijke manier 

 Kan prikkelen en uitdagen om mee te doen (naar vermogen) en nieuwe dingen aan te gaan. 

 Ondersteuning kan bieden bij toiletgang en andere dagelijkse verrichtingen die zorg vragen. 

 Met vrijwilligers kan samenwerken en hen een passende rol kan geven 

 Een echte teamspeler is, maar ook zelfstandig kan doorpakken 

 Zorgvuldig kan omgaan met persoonsgegevens en noodzakelijke registratie zal verricht  
 
Functie eisen 

 Gediplomeerd verzorgende IG 

 Een VOG kunnen overleggen bij in dienst treden(met vergoeding aan te vragen)  

 Inzetbaarheid met enige flexibiliteit van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. We 

werken volgens rooster. 

  

 

De Romein, dagbesteding voor senioren is een samenwerkingsverband tussen Zorgpartners en       

SAM welzijn voor zelfstandig wonende senioren in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Senioren met een 

WLZ of WMO indicatie zijn hier welkom voor dagbesteding, maar ook senioren zonder indicatie kunnen 

hier terecht. Voor meer info https://www.samwelzijn.nl/ik-zoek-hulp-ondersteuning/#dagbesteding-senioren  

Per maart 2023 ontstaat er een vacature bij de Romein voor een nieuwe medewerker die in dienst zal 

treden bij Zorgpartners. In verband met de deelnemers met een indicatie zoeken we een  

Activiteitenbegeleider dagbesteding / Verzorgende IG 

24 uur per week 

https://www.samwelzijn.nl/ik-zoek-hulp-ondersteuning/#dagbesteding-senioren


Wij bieden 

 Een hecht team en prachtige deelnemers 

 Een dienstverband bij Zorgpartners. Arbeidsvoorwaarden conform de cao VVT, functiegroep 35 

plus 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33% met een dienstverband bij 

ZorgPartners. 

 Ruimte voor talentontwikkeling. Ook om je werk voor de Romein eventueel te combineren 

met een andere functie binnen ZorgPartners als uitbreiding.  

 Je krijgt toegang tot het eigen opleidingscentrum van ZorgPartners en het 

platform GoodHabitz voor online trainingen om je verder te ontwikkelen binnen jouw 

vakgebied. 

 

Solliciteren 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Alja Verkade – coördinator de Romein 06-15205345. 

Om te solliciteren stuur je een kort en krachtige motivatiebrief met CV voor 06 februari 2023 naar 
ZorgPartners via de button  https://www.zorgpartners.nl/vacatures/vacature?v=3098237  

 

 

 

Acquisitie stellen wij niet op prijs 

 

 

 

 

 

 

https://www.captise.nl/Portals/1/onderhandelingsresultaat_VVT_2022-2023_definitief.pdf
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/?gclid=EAIaIQobChMIkafmk42V8gIVldV3Ch3rSwigEAAYASAAEgJt8_D_BwE
https://www.zorgpartners.nl/vacatures/vacature?v=3098237

