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Vacature begeleider jeugd op de dagbesteding (16-24 uur) 
 
Zorgboerderij Oldenbosch is een woongroep met dagbesteding (12 t/m 23 jaar) en woonruimte 
(12 t/m 18 jaar) in de provincie Groningen (Holwierde), nabij de dijk in een natuurlijke omgeving. 
Oldenbosch is opgericht door een aanhoudende vraag vanuit de omgeving en onderscheid zich 
met zijn kleinschaligheid, het bieden van een warm nest en het is een organisatie waarin 
iedereen zijn steentje bijdraagt. Zorgboerderij Oldenbosch biedt begeleiding/woonopvang aan 
zowel jeugd als volwassenen/ouderen. Wij zoeken een nieuwe werknemer voor onze afdeling 
jeugd.   
 
Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek . Deze 
jeugdigen hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur en begrenzing, maar ook aan begrip, een 
goed gesprek en een kans om zich te ontwikkelen. Dit zijn jeugdigen die thuis, op school of op 
andere plekken meer ondersteuning/een andere benadering nodig hebben dan ze op dat moment 
krijgen. Op Oldenbosch krijgen de jeugdigen meer ondersteuning, maar wordt ook gekeken naar 
hoe een jeugdige zich verder kan ontwikkelen. Uiteindelijk werken we altijd naar een perspectief: 
weer terug naar school, terug naar huis of naar een (beschutte) werkplek. 
 
Onze missie is om jeugdigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan te leren zodat ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij, met de liefde en veiligheid die ze 
nodig hebben/verdienen. (Veiligheid in de brede zin van het woord: fysiek, sociaal & emotioneel). 
 
Zo ziet een dag eruit: 

- Om 7:30 ben je aanwezig op de boerderij. Gezamenlijk met de andere begeleiders neem 
je de dagplanning door; 

- Na deze bespreking zorg je er gezamenlijk voor dat voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd worden zodat de dag goed start; 

- Vanaf 8:30 is de inloop van de cliënten, je maakt een praatje en drinkt gezamenlijk even 
een kopje koffie of thee; 

- Om 8:45 bespreek je de planning met de jongeren en worden de taken uitgedeeld, om 
9:00 starten de werkzaamheden; 

- Jij gaat samen met twee jeugdigen aan de slag met het voeren van de dieren. Hierna 
gaan jullie aan het werk in de houtwerkplaats. Ondertussen zorg jij als begeleider voor 
duidelijkheid en structuur; het verdelen van ingewikkelde taken in kleinere, meer 
overzichtelijke taken en steek je in op de kwaliteiten van de jongere; ondersteunen in 
werken aan doelen uit zorgplan. 

- Aan het einde van de dag wordt besproken hoe de dag is gegaan, je ondersteunt bij het 
rapporteren en de overdracht aan de collega van de avonddienst op de woongroep.  

 
Dit vragen wij van jou: 

- Je bent in bezit van minimaal een relevant niveau 4-MBO diploma; 
- Je hebt relevante ervaring; 
- Je bent bereid om zowel doordeweeks als in het weekend te werken; 
- Je hebt affiniteit met het boerenleven; 
- Je hebt interesse in onze doelgroep; 
- Je bent in bezit van een auto en een rijbewijs; 
- Je hebt een enthousiaste, positieve en flexibele instelling; 
- Je houd rekening met een opstartend bedrijf. 

 
Wat bieden wij: 

- Een leerzame en uitdagende werkplek; 
- Diversiteit in werkzaamheden: bij ons is geen dag hetzelfde; 
- De arbeidsvoorwaarden zijn conform het CAO Sociaal Werk; 
- Je gaat deel uit maken van een gezellig en enthousiast team. 

 
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 7 februari 2021 jouw CV en motivatie naar Marieke 
Holwerda (m.holwerda@oldenbosch.eu). Nog vragen? Stuur een mailtje of bel naar 06-25548498 
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