
Vacature  
Persoonlijk begeleider Zorgboerderij 
 
Ben jij een aanpakker die graag buiten werkt en twee rechterhanden bezit? 
Ben jij in staat een groep cliënten te begeleiden en te motiveren? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Zorgboerderij Op ‘e Romte biedt op haar locatie in Allingawier, in het buitengebied van Súdwest-
Fryslân dagbesteding en logeren aan cliënten tussen de 5 en 50 jaar, met verschillende zorgvragen. 
 
Voor de logeergroepen (6 t/m 12 jaar) zijn we op zoek naar een weekend- en vakantiekracht. 
(Minimaal MBO-4 Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker of MBO-4 Persoonlijk begeleider.) 
 
Voor de dagbesteding en onderwijsondersteuning zijn we op zoek naar mensen met minimaal een 
MBO-4 opleiding Persoonlijk begeleider, met een achtergrond in de bouw, groenvoorziening of 
dierverzorging. Minimaal 24 uur per week. Het betref een baan met doorgroeimogelijkheden. 
 
Missie 
Op ‘e Romte is een veilige plek voor alle mensen in de samenleving die (tijdelijk) zorg nodig hebben 
op het gebied van zinvolle dagbesteding, arbeidstraining en onderwijs. Onze missie is het bieden 
van mogelijkheden tot zinvolle dagbesteding, behoud van dagstructuur, persoonlijke ontwikkeling, 
doorstroom naar arbeidsmarkt of opleiding. Dit bieden wij vanuit het principe van wederzijds 
respect en gelijkwaardigheid. Ieder mens heeft kwaliteiten en van daaruit kunnen we van elkaar 
leren en onze mogelijkheden vergroten. Veiligheid staat daarbij altijd voorop. Alleen vanuit een 
gevoel van veiligheid kan een mens zich ontwikkelen, groeien en bloeien.  
 
Dit ben jij: 

• Je hebt minimaal een diploma in de zorg op mbo-niveau 4 (persoonlijk begeleider). 
• Je hebt rijbewijs B. en bent bereid cliënten van en naar huis te brengen en halen. 
• Je hebt affiniteit met het begeleiden van jeugd, jongeren, jongvolwassenen 5 t/m 50 jr. met 

een licht verstandelijke beperking, licht psychiatrische problematiek, probleemgedrag, en of 
gedrag passend bij ASS. 

• Je hebt affiniteit met boerderijdieren en het boerderijleven. 
• Je kan goed zelfstandig werken, je bent een aanpakker, je hebt humor en bent goed in het 

stellen van grenzen. 
• Je kan goed reflecteren op eigen handelen, en neemt leerervaringen mee. 
• Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. 
• Je hebt ervaring met het werken met digitale cliëntendossiers. 
• Je kunt de hulpvraag van een cliënt vertalen naar een ondersteuningsplan en daar vanuit 

doelen stellen waar je samen met de cliënt aan gaat werken. 
• Je bent bereid een VOG te overhandigen. 

 
Dit bieden wij: 

• Een jaarcontract voor minimaal 24 uur per week (meer bespreekbaar) 
• Gelegenheid om je te ontwikkelen d.m.v. cursussen en kennisverdieping. 
• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. 
• De kans om onderdeel te worden van een team van enthousiaste collega’s in een 

organisatie met korte lijnen en een open sfeer. 
• Salaris conform CAO Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, afhankelijk 

van leeftijd, opleiding, werkervaring. 
 
Voor meer informatie kun je onze website raadplegen: www.zorgboerderijoperomte.nl   
Voor vragen kun je ons mailen: info@zorgboerderijoperomte.nl of bellen naar 0649768443. 
Je motivatie en CV mag je mailen naar info@zorgboerderijoperomte.nl t.a.v. Tanja van der Werff. 
Graag reageren voor zondag 1 augustus a.s. 


