
   

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

Westerholm / Rikkers-Lubbers biedt wonen, welzijn en (specialistische) zorg op maat aan 
senioren. Bij ons voelen bewoners zich thuis. Al meer dan 85 jaar bieden we zorg met een 
plus. Rikkers-Lubbers is de naam van ons zorgcentrum in Groningen. Een markante locatie 
aan de Heresingel, bestemd voor senioren die graag in een stadse omgeving wonen. Binnen 
dit centrum zijn 28 appartementen gesitueerd. Wij organiseren voor onze bewoners diverse 
(groeps)-activiteiten. Ons adres: Heresingel 32- 36, 9711 EV Groningen. 
We willen graag ons aanbod activiteiten uitbreiden. We zoeken daarom een:  

 

Assistent Bewonersactiviteiten 
 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 je toekomstperspectief te vergroten 

 

Taken: medewerkers helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten, zoals: 

 koffie / thee schenken, tafel dekken en helpen bij de gezamenlijke maaltijd 

 in gesprek gaan met bewoners, spelletjes spelen, samen de krant of een boek lezen 

 wandelen met een bewoner en / of samen een boodschap doen 

 met een bewoner meegaan naar het ziekenhuis 

 de activiteitenbegeleider ondersteunen bij activiteiten en overige hand en spandiensten 

 

Gevraagd 

 je vindt het fijn om met senioren om te gaan en samen activiteiten te doen 

 je bent creatief en kunt in samenspraak zelfstandig activiteiten uitvoeren 

 je toont initiatief en past dit in overleg goed in bij activiteiten van collega’s  

 
Wij bieden 

 begeleiding op maat; een leuk team, ruimte voor eigen ideeën  
 

 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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