
   

’t BLAUWBÖRGJE  
WOONZORGCENTRUM 

Dagopvang dementie  
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

De meeste mensen die in ‘t Blauwbörgje wonen hebben een vorm van dementie. Ook wonen 
er mensen met een vorm van niet aangeboren hersenletsel of geronto-psychiatrie (psychische 
stoornis bij mensen op oudere leeftijd). We ondersteunen de bewoners bij het behouden van 
hun eigenheid. Het contact en de ontmoeting zijn daarbij belangrijk. Daarnaast zorgen we voor 
een herkenbare woonomgeving om bewoners een veilig en vertrouwd gevoel te geven. In 
onze visie staat het belevingsgericht werken voorop. Dat wil zeggen, dat we aansluiten bij de 
gevoelens en behoeften van de bewoner. 
‘t Blauwbörgje is onderdeel van Dignis/Lentis. Het adres is Zonnelaan 8, 9742BL Groningen.  
Wij hebben een participatiebaan voor een  

 

Assistent dagopvang dementie (m/v) 
• 16 à 20 – 32 uur in de week  
• Werktijden in overleg 

 
Voor wie 

• voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn 

• om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt 

• om jouw toekomstperspectief te vergroten 
 
Taken: de medewerkers op de groep assisteren  

• helpen met activiteiten met de deelnemers  

• helpen bij het koffiedrinken en het eten, klaarzetten en afruimen 

• wandelen met een deelnemer of samen een boodschap doen 

• andere hand- en spandiensten of activiteiten met deelnemers 
 

Gevraagd 

• je vindt het fijn om met mensen om te gaan  

• je bent creatief en vind het leuk om met deelnemers activiteiten te doen 

• je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

• je bent eerlijk en betrouwbaar en ziet er netjes uit 
 

Wij bieden 

• goede dagelijkse werkbegeleiding 
 
Wil je meer weten? 

 Bel of mail voor informatie, met één van de trajectbegeleiders van Saaksumborg  
 Voor contactgegevens kijk op de website van Saaksumborg op de pagina ‘Contact’ 
 E : info@saaksumborg.nl  

W : www.saaksumborg.nl  
 Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen    

mailto:info@saaksumborg.nl

