
   

 
 

WOONHAVEN OPWIERDE 
Appingedam 

 
 

                         

        
 

Woonhaven Opwierde is een wooncentrum voor mensen met dementie. Er zijn drie 
woongroepen, met in totaal 24 zorg appartementen. Alle bewoners hebben een eigen kamer, 
badkamer en toilet. Er zijn drie gezellige gemeenschappelijke huiskamers met zithoeken, een 
eettafel, een kookeiland en uitzicht op een beschutte binnentuin. De buurt is levendig, met 
winkels en andere voorzieningen. Medewerkers en bewoners zijn onderdeel van een 
huishouden. Boodschappen doen, de afwas en de was, eten, tv-kijken, dingen die de bewoners 
thuis ook gewend waren, het gebeurt in de woongroep. Bewoners kunnen zich terugtrekken in 
hun appartement. Het adres: Burgemeester Klauckelaan 18, 9902 KZ Appingedam.  
Wij hebben onder de regeling van ‘Meedoen’ plaats voor een 
 

Assistent woonactiviteiten (m/v) 
• Voor 6 maanden  
• Werktijden en aantal uren in overleg vast te stellen 

 
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: assisteren van de bewoners in de huiskamers op instructie van de vaste medewerker 

• de bewoners helpen bij de maaltijden, spullen klaar zetten en opruimen 

• de bewoners gezelschap houden, een praatje maken 

• met een bewoner een spelletje doen, samen de krant lezen 

• met een bewoner een boodschap doen of met een bewoner wandelen 

• andere voorkomende werkzaamheden 
 
Gevraagd 

• je hebt een warm hart voor ouderen en kunt goed luisteren 

• je blijft altijd vriendelijk en gastvrij en je durft hulp te vragen bij een moeilijke situatie 

• je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

• je bent eerlijk, betrouwbaar en ziet er netjes uit 
 

Wij bieden 

• goede dagelijkse werkbegeleiding 
 
Wil je meer weten? 
Bel of mail voor informatie, met één van de jobcoaches van Saaksumborg  
Voor contactgegevens kijk op de website op de pagina ‘Contact’ 

 Website: www.saaksumborg.nl  

http://www.saaksumborg.nl/

