
  

 

 
VACATURE DAGBESTEDING WIJDENES 

Onderdeel van Stal Dijkman te Wijdenes 
 

Persoonlijk begeleider 
 
Onze uitdaging 
Wij willen graag samen met jou Dagbesteding Wijdenes oprichten waarbij de dagbesteding een 
onderdeel is van het bedrijf Stal Dijkman. We zijn op zoek naar iemand die samen met ons en 
een directe collega persoonlijk begeleider de dagbesteding kan opstarten. Na het opstarten is 
jouw hoofdverantwoordelijkheid het begeleiden van de deelnemers. Hierbij staan de 
deelnemers bij ons centraal, dagelijks ga jij met de deelnemers in gesprek om hun behoeftes en 
wensen af te stemmen op jouw dagelijkse programma.  
 
 
Wat ga je doen 
In de eerste instantie ben je samen met ons verantwoordelijk voor het inrichten en 
implementeren van de dagbesteding bij ons op het bedrijf. Hierna is het jouw taak om nieuwe 
deelnemers te werven alsmede de bestaande (en de nieuwe) deelnemers te begeleiden. Wij 
zullen ons bij de dagbesteding met name richten op licht verstandelijke gehandicapten welke op 
zoek zijn naar een positieve ervaring en een gezellige en sociale werkomgeving.  
 
 
Wie zoeken wij 
Wij zijn op zoek naar een zelfstandig werkende collega met voldoende draagkracht, daadkracht 
en teamspirit. Hiernaast verwachten wij dat jij de deelnemers met een lach op je gezicht kan 
begeleiden zodat zij zich bij ons veilig en welkom voelen. Het is wel een voorwaarde dat je niet 
bang bent voor dieren, onze dagbesteding zal zich grotendeels bezighouden met het verzorgen 
van dieren. In de eerste instantie gaat dit om paarden verzorging (buiten zetten, borstelen, 
voeren, stallen schoonmaken) maar kan zich uitbreiden naar andere dieren. 
 
 
Contractinformatie 
Wij hebben in ruimte voor 2 nieuwe collega’s die wekelijks voor minimaal 16 uur beschikbaar 
zijn. Je zorgt namelijk samen met je collega ervoor dat er gedurende de dagbestedingsuren 
iemand aanwezig is voor de begeleiding (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:30 
en 15:30 en woensdag alleen tussen 8:30 en 13:00). Neemt jouw collega vakantie of is deze ziek 
dan zal je meer uren nodig zijn. 
 
Minimale vereisten; 

- Je wordt op basis van ZZP ingehuurd 
- MBO gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 hebben afgerond 
- Je bent beschikbaar vanaf 1 april  

 
Het salaris is conform CAO gehandicapten zorg en afhankelijk van opleiding en werkervaring.  
 



  

Dagbesteding Wijdenes (wie zijn wij) 
Dagbesteding Wijdenes is een nieuw concept welke wordt opgericht op het bedrijf Stal Dijkman 
te Wijdenes. In de afgelopen vier jaar heeft dit bedrijf een serieuze groei doorgemaakt en laat 
zien tegen een stootje te kunnen. Gemiddeld komen er 300 klanten per week bij ons lessen en 
hebben we +/- 70 paarden staan welke dagelijks beweging en zorg nodig hebben.  
 
Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden welke bij ons samen met de deelnemers 
uitgevoerd kunnen worden; 

 Horeca werkzaamheden (Kantine) 
 Verzorgen van dieren 
 Verzorgen en onderhouden van planten 
 Het terrein veilig en schoon houden 
 Samen spelletjes doen / knutselen 

 
Contact 
Spreekt bovenstaande tekst jou aan en heb jij de kwaliteiten in huis om deze deelnemers te 
begeleiden neem dan contact met ons op. 
 
Contactinformatie (voorkeur via email): support@staldijkman.nl 
Telefonisch kunnen vragen worden gesteld aan 06-28361928 / 0653474097 
 
Hopelijk tot snel! 


