
Zorgboerderij “Ons Erf” heeft een vacature 

We zijn op zoek naar een professionele medewerker in de functie: 

Helpende Zorg en Welzijn die ondersteuning biedt aan ouderen op de dagbesteding van de 
Zorgboerderij. 

 (16 uur per week, volgens CAO -VVT, werkdagen;  woensdag en vrijdag ) 

persoonlijke kwaliteiten:     

 zorgzaam voor de medemens, plant en dier  
 Creatief- improviserend  
 Flexibel 
 Enthousiast 

Kijk op www.boerderijonserf.nl voor meer informatie en richt je sollicitatie naar: 
zorg@boerderijonserf.nl 

 

Wat houdt de vacature van Helpende Zorg en Welzijn in, 

Een helpende Zorg en Welzijn vormt samen met een verzorgende het professionele team op de 
Zorgboerderij. We werken volgens de arbeidsvoorwaarden van de CAO VVT. 

We hebben 10-12 gasten per dag op de Zorgboerderij, ieder met hun eigen ziektebeeld van waaruit 
de zorgvraag komt voor dagbesteding. 

Je hebt kennis van ziektebeelden voor ouderen en vooral op het gebied van dementie. 

Je kan lichte verzorgende taken uitvoeren omtrent toiletgang en zelfredzaamheid. 

Je verricht dagelijkse huishoudelijke taken op de Zorgboerderij. 

Om activiteiten met de ouderen te ondernemen vragen wij vanuit de functie van Helpende, 
begeleidende kwaliteiten op creatief gebied alsmede de ondersteuning en begeleiding aan onze 
gasten in de activiteiten buiten op de boerderij zoals het voeren en verzorgen van de dieren, het 
onderhouden van de groenten-en bloementuin en het schoonhouden van het erf van de boerderij. 
Ook het verzorgen van de warme maaltijd kan behoren tot  een taak op de Zorgboerderij. 

Sociale vaardigheden zijn belangrijk om het vertrouwen van onze gasten te winnen en het 
doelgericht te kunnen sturen en begeleiden van activiteiten. 

Gezelligheid en spontaniteit in een open houding is daarvoor een belangrijke eigenschappen.  

Improviseren in mogelijkheden tot het komen van activiteiten is wenselijk. 

Er is om de 8 weken een werkoverleg met je collega`s over de gang van zaken op de Zorgboerderij. 

Een bijkomende taak kan zijn, dat we je kunnen inzetten als vervangend buschauffeur op de zorg bus 
om gasten op te halen of naar huis te brengen. 

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je iets betekenen voor ouderen op de dagbesteding van onze 
Zorgboerderij, stuur dan een sollicitatie naar: zorg@boerderijonserf.nl 

Voor meer vragen kan je contact opnemen met: 

 Conny van Gorp – van Asten ( eigenaar Ons Erf )    06-28654396 


