Kom jij team welzijn versterken? Team welzijn zoekt
per direct een senior activiteitenbegeleider
(20-24 uur per week- uitbreiding)

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis gehuisvest in het Utrechtse
Museumkwartier. In onze kleine organisatie realiseren we elke dag de missie van het
Bartholomeus Gasthuis: “zorgeloos verzorgd ouder worden in het hart van Utrecht”. In het
gasthuis wonen ca. 100 bewoners en werken ca. 150 medewerkers en 160 vrijwilligers.
Het Bartholomeus Gasthuis biedt activiteiten, diensten en services die bijdragen aan een zo goed,
gelukkig en gezond mogelijk leven voor senioren. Deze dragen bij aan de vitaliteit en het welzijn
van:
 bewoners van groepswoningen (psychogeriatrische cliënten)
 binnenstadbewoners die niet meer zelfredzaam zijn
 zelfstandig wonende bewoners van het Gasthuis en binnenstadbewoners.
Wij zien ieder mens als een uniek individu met eigen wensen en verlangens. De welzijnszorg die
wordt gegeven moet daarom door de bewoner als passend ervaren worden. Het team Welzijn is
verantwoordelijk voor een zingevend en gevarieerd activiteitenprogramma dat aansluit bij de
behoeften en mogelijkheden van de diverse doelgroepen. Hierbij staat groepsgericht aanbod en
individuele welzijnszorg “op maat van de persoon” centraal.
Wat ga je doen?
Jij richt je vooral op de bewoners van de groepswoningen (PG). De groepswoning is een
beschermde woonvorm met 24-uur zorgverlening. Je dag is heel gevarieerd. Onder het genot van
een kop écht goede koffie lees je de zorgdossiers om te weten hoe het sinds gister is gegaan met
de bewoners waarvoor je verantwoordelijk bent. Zo heb je de vinger aan de pols en weet je aan
wie je vandaag extra aandacht moet besteden.
Vervolgens lees je de levenskaarten van de bewoners om te weten wat nog méér mogelijk is naast
of in plaats van het bestaande. Ieder bewoner heeft een eigen verhaal en je puzzelt en
experimenteert net zo lang totdat je de juiste ingang bij een bewoner hebt gevonden.
Vandaag starten twee nieuwe vrijwilligers die een maatje worden voor bewoners die wel wat
structurele gezelschap kunnen gebruiken. Je ziet ze dan opknappen. De heer de Bruin vind het
heerlijk om een wandeling te maken langs de Singel. Toen het niet Corona was ging hij graag naar
de markt in Utrecht. Wellicht kan dat straks weer samen met zijn maatje.
Het zit in jouw takenpakket om nog magische momenten voor mensen te creëren of anderen ertoe
aan te zetten. Welzijnsactiviteiten verricht je samen met collega’s uit de zorg en vele vrijwilligers.
Soms lukt het hen niet iets te vinden dat aansluit of is er voor grotere dingen minder de ruimte. Het
helpt dat jij het voorbeeld geeft, in staat bent om de grotere dingen te realiseren of organiseren,
oplossingen zoekt voor lastige zaken, tips geeft en voor hen een vraagbaak bent. Je hebt hierbij
een stimulerende, begeleidende en coachende rol
En dan: tijd voor de mail. Vaak lees je daarin aanbod vanuit de wijk om mooie momenten of
belevenissen te bieden voor bewoners. Het is aan jou om te bepalen waar je op ingaat of niet.

Dankzij het aanbod van derden kreeg laatst een aantal bewoners een rondgang in een historische
paardenkoers, is de Botanische tuin bezocht, kwam er een High Tea in de binnentuin mét een
troubadour en een poffertjeskraam. Jij regelt en organiseert het allemaal.
Een paar keer per week organiseer je zelf een activiteit en voer je die zelf uit. Bewegen of dansen
met een groep bewoners, een muziekmoment etc. Welzijn werkt volgens een structurele agenda
met wat het huis te bieden heeft. Het welzijnsteam kijkt zelf of dit nog voldoende aansluitend is en
voert verbeteringen door.
Wat is daarvoor nodig?
 Een mbo 4 opleidingsachtergrond op het gebied van welzijn of maatschappelijke zorg.
Enkele jaren werkervaring als welzijnsmedewerker in de ouderenzorg.
 Je hebt liefde voor ouderen, je kunt je verplaatsen in diens behoeften. Je hebt kennis van
en verbondenheid met mensen met dementie.
 Je bent aantoonbaar succesvol in het organiseren en uitvoeren van een passend
activiteitenaanbod voor de doelgroep met dementie.
 Je hebt kennis van coachings- en begeleidingstechnieken om het activiteitenaanbod op
methodische wijze over te brengen aan anderen.
 Je kunt waarde toevoegen, je bent ondernemend, creatief, ambitieus en aangenaam
vasthoudend om binnen het eigen vakgebied doelen te bereiken.
 Affiniteit en ervaring met creatieve activiteiten voor mensen met dementie is een pré.
Wat krijg je ervoor terug?
 Een unieke functie voor 20-24 uur per week binnen een team van vier bevlogen collega’s
die het welzijn van onze bewoners centraal stellen.
 Een contract voor 1 jaar, vervolgd door een onbepaalde tijd contract indien jij de juiste fit
voor het team bent.
 Salaris conform FWG 40: € 2.007,97 tot € 2.97,05 bruto per maand/36 uur (afhankelijk van
kennis en ervaring).
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, vakantiegeld,
pensioenopbouw, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen,
fietsplan.
Solliciteren?
Mail je reactie vóór 22 november 2020 aanstaande naar hrm@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v.
Karina de Winter.

