
 

 
 
 
Ben jij op zoek naar een leuke en leerzame stage, in een natuurrijke omgeving waar je werkt met 
volwassenen met lichte psychiatrische problematiek of lichte verstandelijke problematiek? Wij hebben 
wat jij zoekt!  
  

Boerewille is doorlopend op zoek naar stagiaires voor de volgende opleidingen: 

 

- HBO Social work 
- Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 

- Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3 
  
Wie zijn wij? Boerewille is een kleinschalige zorgboerderij die dagbesteding biedt aan volwassenen in 
de leeftijd 18 tot 70 jaar met lichte psychiatrische problematiek of lichte verstandelijke problematiek. 
Op de zorgboerderij werken deelnemers in een landelijke omgeving aan diverse activiteiten.   
  
Zorgvisie: Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers met plezier naar hun werk gaan en dat zij het 
gevoel hebben dat ze er toe doen. Hierbij speelt deelname in de maatschappij een grote rol. 
Gemoedelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij ons op de zorgboerderij. Iedereen doet het werk op 
zijn manier in zijn eigen tempo.  
  
Functie: Als stagiaire zorgboerderij draag je zorg over volwassenen met lichte psychiatrische 
problematiek of lichte verstandelijke problematiek. Jouw taak bestaat uit het creëren van een veilige, 
prettige werkomgeving waarin zij ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Je biedt de volwassenen een 
plezierig en uitdagend programma waarin je rekening houdt met de beperkingen en zorgvraag. Je 
werkt onder begeleiding van de zorgboer en met vrijwilligers.  
  
Functie eisen: Je volgt één van bovenstaande opleidingen  

• Je bent een stevige persoonlijkheid met een open, stimulerende en flexibele werkhouding, die 
grenzen kan stellen zonder weerstand op te roepen;  

• Je bent enthousiast en gemotiveerd;  

• Kan werken in een team maar ook zelfstandig;  

• Je beschikt over tact, geduld, overtuigingskracht en invoelend vermogen om onze deelnemers 
te ondersteunen in hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfstandigheid;  

• Je beschikt over goede communicatieve (schriftelijk en mondeling) en sociale vaardigheden 
en denkt  in mogelijkheden;   

• Ervaring met dieren en groen is een pré;  

  
Wat bieden wij?: Wij bieden een prettige en inspirerende stageomgeving waar ruimte is voor eigen 

initiatief en persoonlijke ontwikkeling;  
• Zelfstandig werken waarbij eigen inbreng wordt gewaardeerd;  

• Werken in een prachtige natuurlijke omgeving;  

• Naast het begeleiden van volwassen bezig zijn met dieren en groen;  

• Een leuke en leerzame stageplek 

• Reiskostenvergoeding 
 
U kunt uw sollicitatie richten aan Y. Reijenga- Veenje via de mail: info@boerewille.nl.  
 

 
Bij aanstelling is het overhandigen van een VOG verplicht.   
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