
Welzijn Barneveld is een 
ondernemende welzijnsorganisatie 

voor alle inwoners van de gemeente 
Barneveld. We bieden 

maatschappelijke ondersteuning aan 
vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, 

volwassenen en jongeren. Met ons 
vraag gestuurde diensten- en 

activiteitenaanbod hebben wij als 
doel om de zelfredzaamheid, de 

participatie en het welzijn onder de 
lokale bevolking vergroten.

Welzijn Barneveld
is op zoek naar een

Oproepkracht Dagactiviteiten
Wat ga je doen?
Als activiteitenbegeleider ga je er vooral voor zorgen dat deelnemers een plezierige dag 
hebben. Dit doe je door verschillende activiteiten aan te bieden. Sommige activiteiten zijn 
gericht op bewegen, geheugen- en zelfredzaamheidtraining. Andere activiteiten zijn gericht 
op ontspanning en ontmoeting, bakken, re(creativiteit), muziek en het versterken van 
sociale contacten. Je taken zijn onder andere:

 Deelnemers observeren, stimuleren en begeleiden;
 Bewaken dat er binnen de groep deelnemers een veilig en sociaal klimaat is;
 Activiteiten begeleiden;
 Vrijwilligers aansturen;
 Eenvoudige ADL-handelingen, zoals het helpen met de maaltijd of toiletgang.

Zijn dit jouw kwaliteiten?
 Representativiteit, goede sociale vaardigheden en een flexibele instelling;
 Je werkt oplossingsgericht en zelfstandig;
 Je legt makkelijk contact;
 Je kunt een gezellige, positieve sfeer brengen in de groep;
 Je bent flexibel ten aanzien van werkzaamheden en de inzet van uren en 
 werktijden. 

Daarnaast verwachten we van je dat je in het bezigt bent van een mbo-diploma niveau 4 
sociaal-agogisch werk en dat je kunt werken met Word, Excel en Outlook. 

Wat bieden wij? 
 Salariëring conform de Cao van Sociaal Werk (Schaal 6);
 Een gezellig en informeel team;
 Een afwisselende baan op meerdere locaties.
 

www.welzijnbarneveld.nl
Postbus 306
3770AH Barneveld

Op verschillende locaties in de 
gemeente Barneveld organiseert 

Welzijn Barneveld dagactiviteiten voor 
ouderen. Wij bieden hen daarmee een 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 

Tevens worden er activiteiten 
georganiseerd met de insteek de 

deelnemers actief en fit te houden, 
waardoor zij langer thuis kunnen 

blijven wonen. 
Daarnaast organiseert Welzijn 

Barneveld in Scherpenzeel “de Inloop”. 
Een laagdrempelige ontmoetingsplek 

in de Breekhoek. Als oproepkracht 
word je ingezet op elke locatie.

Oproepkracht bij 
Welzijn Barneveld

Solliciteren?
Stuur jouw motivatiebrief met CV 

naar Mirjam Bos, 
m.bos@welzijnbarneveld.nl.

Meer Informatie over 
de functie?

Mail dan naar Roely Willems
r.willems@welzijnbarneveld.nl of 

bel naar 0342 74 58 16 of 
06 46 32 31 73.


