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Zorgboerderij Ons Verlangen is een boerderij waar mensen van alle leeftijden met een zorg- of 
hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden. Naast een dagbesteding beschikt Zorgboerderij Ons 
Verlangen over een tweetal woonvoorzieningen waar 24-uurs zorg wordt geboden. Voor deze 
woonvoorzieningen zijn wij op zoek naar een enthousiaste  

Begeleider dagbesteding (m/v) 

Startdatum in overleg, doch zo spoedig mogelijk.  

Als woonbegeleider bied je praktische, sociale en emotionele begeleiding en ondersteuning aan 
de bewoners van onze zorgboerderij. Je begeleidt hen bij de persoonlijke verzorging en je geeft 
vorm aan de uitvoering van het woonbegeleidingsplan, stelt rapportages op, organiseert en 
begeleidt activiteiten van bewoners. Het liefst heb je ervaring in de gehandicaptenzorg. De 
werktijden liggen tussen 07.30 uur en 22.00 uur, ook in de weekenden. Daarnaast word je 
regelmatig ingeroosterd op een slaapdienst.  

Taken  
• cliënten ondersteunen in zijn/haar dagstructuur  
• cliënten ondersteunen bij het onderhouden van zijn/haar appartement  
• cliënten motiveren tot (buiten)activiteiten  
• gezamenlijk bereiden van het avondeten  
• schrijven en up-to-date houden van woonbegeleidingsplannen en handelingsplannen  
• zorgen voor een goede balans in het dagelijks leven van de cliënt  

Wat vragen wij van jou?  
• een afgeronde relevante opleiding op MBO-niveau /HBO-niveau  
• ervaring met het begeleiden van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking  
• in staat de dagstructuur en persoonlijke hygiëne van de cliënten te bewaken  
• gave om mensen met een verstandelijke handicap door enthousiasme en improvisatietalent 

(sportieve) activiteiten te laten ondernemen  
• affiniteit hebben met een zorgboerderij en bereid zijn indien nodig dieren te verzorgen  
• affiniteit hebben met voedingswaren en koken  
• goed kunnen samenwerken  
• je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

Wat bieden wij:  
• een gezellige, zelfstandige functie op een unieke locatie met veel ruimte voor eigen inbreng 

en ideeën  
• regelmatige bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van gehandicaptenzorg  
• een marktconform salaris, behorend bij de CAO voor de gehandicaptenzorg (afhankelijk van 

opleiding en ervaring) plus onregelmatigheidstoeslag  

Zorgboerderij Ons Verlangen ligt in Zunderdorp; een prachtig stukje weids gebied, onder de rook 
van Amsterdam-Noord. Graag ontvangen wij je mail met motivatie en CV: 
administratie@zorgboerderijamsterdam.com. Je kunt je brief richten aan onze directeur: 
mevrouw S.L. Kat-Disseldorp 
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