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COÖRDINATOR DAGBESTEDING M/V  12-16 UUR PER WEEK 

Over de KWH:  
De Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof is een kleinschalig 
ontmoetingscentrum in Uddel. Wij organiseren ontmoetingsactiviteiten en verzorgen 
dagbesteding. Dit doen wij voor alle inwoners van Uddel en omgeving die elkaar willen 
ontmoeten en/of begeleiding nodig hebben, in het bijzonder voor onze oudere inwoners. 

De Koningin Wilhelmina Hof heeft een protestants-christelijke grondslag en ontleent haar 
identiteit aan de Bijbel. Onze dagbesteding is als het ware een vervanging van “thuis” en 
daarmee wordt rekening gehouden met het organiseren van de activiteiten. 

Wij zoeken: een coördinator dagbesteding m/v voor 12-16 uur per week. De taken bestaan uit 
het coördineren van de dagbesteding als geheel, het uitvoerende werk op de groep en wat 
administratieve taken. 

 

Functiebeschrijving: 
Het begeleiden van groepsactiviteiten die de bezoekers continuïteit en structuur bieden. Tevens 
het actief bezighouden en reactiveren van bezoekers waarbij geprobeerd wordt de eigen regie te 
stimuleren. 

Stimuleren en begeleiden van individuele bezoekers. 

Het coördineren van de dagbesteding als geheel, o.a. voorbereiden van het werkoverleg, maken 
van een dienstrooster, bijwonen van de vergaderingen van de “groep zorg” en het maken van 
rekeningen. 

Wij zoeken iemand: 
- die rustig is en goed met ouderen om kan gaan, met een warm hart en een luisterend oor. 
- die minimaal een afgeronde mbo-opleiding verzorgende IG (niv. 3) heeft. 
- die flexibel inzetbaar is. 
- die instemt met de statuten en de doelstellingen van de Koningin Wilhelmina Hof. 
- die bij voorkeur woonachtig is in Uddel of de nabije omgeving. 

Wij bieden: 
Een boeiende baan in een klein team van collega’s in een gezellig ontmoetingscentrum. 

 

Inlichtingen: 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u/ kun je contact opnemen met Rita Hop, 
coördinator van de Koningin Wilhelmina Hof. Dit kan per mail via 
rita.hop@koninginwilhelminahof.nl of telefonisch via 0577-401807.  
Reageren op deze vacature kan tot en met 16-05-2020. 
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