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In de Da Costa wonen 12 oudere mensen met een vorm van dementie. Ze wonen samen in 
een gewoon huis met een tuin in een gewone straat met alle zorg en aandacht die ze nodig 
hebben. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De gezamenlijke huiskamer is de 
ontmoetingsplek. Het dagelijkse leven benadert zoveel mogelijk de gewone ‘thuissituatie’. De 
bewoners doen mee aan bezigheden zoals koken, afwassen, opruimen en de was opvouwen. 
We sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Daarnaast is er ruimte voor 
gezamenlijke activiteiten en eigen hobby’s.  Familie en vrienden spelen een belangrijke rol. 
Da Costa is één van de locaties van Dignis | Lentis. Zie de website www.dignis.nl voor meer 
informatie. Het adres is Da Costastraat 6, 9721 RC Groningen.  
Wij hebben een participatiebaan voor een  

 

Assistent woonactiviteiten (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 bij ontbijt en middagmaaltijd, tafel dekken en opruimen 

 de was doen, strijken en strijkgoed vouwen, de vloer vegen en dweilen 

 een tijdschrift lezen met een bewoner, wandelen of samen een boodschap doen 

 andere hand- en spandiensten  
 

Gevraagd 

 je vindt het fijn om met mensen om te gaan  

 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  
 T : 06 57347287 / 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224 

E : info@saaksumborg.nl  
 W : www.saaksumborg.nl   

Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen    

http://www.dignis.nl/
mailto:info@saaksumborg.nl

