
 

 

Mee-werker De Bokkesprong 
De Bokkesprong is een dagbestedingslocatie gelegen in het dorp Siddeburen. De bushalte is om 
de hoek van de dagbestedingslocatie. Dit maakt dat het ook voor ambulante cliënten een 
gemakkelijk te bereiken locatie is. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
Bij de Bokkesprong werken onder andere cliënten die wonen binnen woonlocatie de Deel en 
Sjertsheerd in Siddeburen, maar ook bezoeken ambulante cliënten de Bokkesprong. De sfeer is 
gemoedelijk en er kunnen verschillende activiteiten worden gedaan, afhankelijk van waar de 
behoefte ligt. De activiteiten die wij bieden zijn onder andere borduren, kleuren, breien, papier-
maché, tekenen, punniken, knippen en plakken en knutselen. Buiten het creatief bezig zijn, 
zorgen we er met elkaar voor dat de locatie netjes blijft. Hierbij maken we gebruik van een 
corveerooster. Verdeeld over de cliënten heeft iedereen een aantal taken in de week, zoals 
stofzuigen, dweilen, afwassen, toiletten schoonmaken, soep maken, boodschappen halen enz. 
Hierbij wordt goed gekeken naar de praktische vaardigheden die de cliënt bezit en waken we 
voor overvraging. En voor nog meer ontspanning gaan we regelmatig een wandeling maken.  
Dit kan individueel of met een groep mee.  
 
Wat vragen we van jou? 

• Naast een enthousiaste werkhouding is het ook fijn als je in het bezit bent van een flinke 
dosis humor! 

• Omdat je gaat werken in een groep met meerdere cliënten is het ook fijn als je goed met 
anderen om kunt gaan.  

• Het is belangrijk dat je in het bezit bent van een geldige WMO of WLZ indicatie  
 
Wat bieden we jou? 

• De begeleiders die werkzaam zijn binnen de Bokkesprong zijn altijd in de nabijheid van 
de cliënt  

• Zij helpen indien nodig cliënten bij hun werkzaamheden, geven uitleg bij het leren van 
nieuwe dingen en wanneer men er behoefte aan heeft is een één op één gesprek ook 
mogelijk  

 
Werktijden/werkdagen: 
De Bokkesprong is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 uur tot 15:45 uur.  
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: 
Naam:    Harriët vd. Laan  
Telefoonnummer:  06-83525771 
E-mailadres:   h.vdlaan@cosis.nu  
 

 


