
 

Wil jij een bijdrage leveren aan betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met 
dementie en hun mantelzorgers? 
Wil jij een brug slaan tussen wetenschap en praktijk? 
Ben jij creatief ondernemend? 
Boor je makkelijk kansen aan en maak je van een simpel idee snel een succesvol project? 
 

Versterk dan onze AOC-teams in Amsterdam Zuid en Noord 
 

Wij hebben een vacature voor een 
 

Praktijkontwikkelaar  Ontmoetingscentrum 
32 - 36 uur per week 

 

Amsterdams Ontmoetings Centrum (AOC) Zuid en Noord 

Het AOC biedt ondersteuning en dagbesteding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij 
werken met een psychosociale visie die is ontwikkeld door het VUmc. Vanuit die visie kijken we hoe 

iemand zich aanpast aan zijn beperkingen. Op basis daarvan worden activiteiten aangeboden. De 
attitude is gelijkwaardig. We kijken naar het talent van de mensen om ze in hun kracht te zetten. De 

mantelzorger van deelnemers kan deelnemen aan de gespreksgroep of individuele gesprekken met 
ons voeren. Wij werken wijkgericht en maken onderdeel uit van de Wijkzorg. Nieuwe onderdelen zoals 

de Dementelcoach, STAR online en DemenTalent zullen in 2019 geïmplementeerd worden. Er wordt 

samengewerkt met de formele- en informele zorg en met name het buurtwerk van Combiwel is voor 
ons belangrijk. Naast de activiteiten binnen de muren van het AOC, zijn er ook activiteiten in buurt of 

stad, zoals Onvergetelijk Stedelijk en de lunchconcerten in het Concertgebouw.  
 

Kijk voor meer informatie op www.ontmoetingscentradementie.nl. 

 
Functie 

Als Praktijkontwikkelaar sla jij een brug tussen de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk,  
wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in de AOC’s. Je draagt bij 

aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Enerzijds door het 

vertalen van wetenschappelijke inzicht naar de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk en zo kennis te 
implementeren in het werk van de zorg- en welzijnsprofessionals. Anderzijds doordat de zorgpraktijk 

ideeën en vragen inbrengt voor wetenschappelijk onderzoek. Je gaat hiervoor deels aan het werk als 
Activiteitenbegeleider en daarnaast draag je bij aan het implementeren van o.a. de Dementelcoach, 

STAR online en DemenTalent en de begeleiding van jouw collega’s hierbij. De nadruk ligt op 
ontwikkeling, maar dit kan alleen door een goed gevoel met de dagelijkse praktijk als 

Activiteitenbegeleider.  

 
Als Activiteitenbegeleider ben je, samen met de andere activiteitenbegeleiders, verantwoordelijk voor 

het opstellen en uitvoeren van het activiteitenprogramma t.b.v. de dagbesteding. Dit wordt opgesteld 
vanuit een psychosociale diagnose per cliënt. Tevens draag je bij aan de ondersteuning van de 

mantelzorgers om het thuis goed vol te kunnen houden. Je werkt zowel individueel als in 

groepsverband en bent zowel in Noord als Zuid werkzaam.  
 

Jouw kwaliteiten 
Je bent een HBO opgeleide zorgprofessional met bijvoorbeeld een opleiding Toegepaste Psychologie, 

Gezondheidspsychologie, Verpleegkunde, Social Work, Vaktherapie of Casemanagement Dementie. Je 
hebt ervaring met het werken met mensen met een dementie. Je hebt ervaring met onbegrepen 

gedrag, bent leergierig en flexibel, kan out of the box denken en hebt goede communicatieve 

vaardigheden. Je hebt een sterk intuïtief en invoelend vermogen, bent sterk in het aanbrengen van 
structuur en kunt goed ad hoc beslissingen nemen. Je bent iemand die de leiding kan nemen.  

 
Wat bieden wij 

http://www.ontmoetingscentradementie.nl/


De functie is ingedeeld in schaal 8 CAO Sociaal Werk (maximaal € 3.624 bij een volledig 

dienstverband) met o.a. een Individueel Keuzebudget van ongeveer 18% en een Individueel 

Loopbaanbudget van 1,5 % en een pensioenregeling via PFZW. Het betreft hier een functie voor in 
eerste instantie 1 jaar.  

 
Interesse? 

Herken je jezelf in deze functie? Dan willen we graag kennis met je maken! Wil je meer inhoudelijke 

informatie over de functie? Neem dan contact op met Katrien van Haaster via 06-57597947 of 
k.vanhaaster@combiwel.nl Solliciteren? Mail je motivatie met CV uiterlijk vóór maandag 22 april 2019 

onder vermelding van vacaturenummer 17-2019 naar vacature@combiwel.nl  
Eventuele interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. 
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