
   

 
DE DIAMANT  

KLEINSCHALIG WONEN PSYCHO-GERIATRIE 
VINKHUIZEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
               
De Diamant is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. De Diamant heeft 
vier woonlagen, met elk 6 appartementen. In de gezamenlijke woonruimte per etage is een 
zithoek, een eethoek, een keuken en een ruim balkon. Elke woonlaag heeft een eigen 
voordeur. Het dagelijkse leven speelt zich af in de huiskamer, de kamers en de gang. We 
koken en eten in de huiskamer, doen er de afwas en ook het strijkgoed. We betrekken de 
bewoners zoveel mogelijk bij wat we doen. Net als in een gezin, vroeger thuis. De Diamant is 
onderdeel van Dignis en Lentis. Het adres: Arduinlaan 2 (9743 TG). 
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 een groep van 6 bewoners assisteren, zoals  

 helpen bij de maaltijd, tafel dekken en opruimen 

 de was doen, strijken en strijkgoed vouwen 

 de vloer vegen, dweilen en ander normaal huishoudelijk werk 

 de krant lezen met een bewoner 

 wandelen met een bewoner, samen een boodschap doen of met een uitstapje mee 

 andere hand- en spandiensten of activiteiten met bewoners 
 
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    
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