Zorgboerderij Huiberthoeve biedt begeleiding en
dagbesteding op de boerderij in een rustige en
natuurlijke omgeving aan jeugdige en volwassen.
Voor het aankomend schooljaar hebben we voor een;

Stagiaire
Wat houdt de stage in
Onze zorgvragers komen dagelijks naar de zorgboerderij om begeleid te worden in de activiteiten
die in en rond de boerderij plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de verzorging van dieren, het werken in
de moestuin en timmerwerkzaamheden. De deelnemers worden begeleid door een jong en
enthousiast team zowel HBO als MBO opgeleiden begeleiders. Belangrijk is dat je als stagiaire een
passie hebt voor zorgvragers met een hulpvraag, verstandelijke of lichamelijke beperking.
Ontwikkel mogelijkheden















Het leren zorgdragen voor activiteiten;
Het zelfstandig leren begeleiden van een kleine of groter groep deelnemers;
Leren begeleiden van verschillende doelgroepen zoals jeugdige en volwassen met
verschillende problematieken en begeleidingsvragen;
Het leren zorgdragen voor een groep zorgvragers en over het verloop van de dag;
Het leren nemen van regie over bijzondere situaties en zorgt ervoor dat problemen
zorgvuldig opgelost worden;
Het leren begeleiden van de uitvoering van activiteiten en opdrachten en ziet toe op het met
respectvol omgaan met de omgeving;
Het leren van om een veilige sfeer binnen de groep te creëren waarin alle zorgvragers zich
veilig voelen;
Het leren stimuleren en motiveren zorgvragers de eigen mogelijkheden te ontdekken en
initiatieven te nemen;
Het leren actief en methodisch leren werken aan de zorgdoelen van zorgvragers;
Het leren samen werken met collega’s en te overleggen;
Het leren uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden;
Het leren schrijven van rapportages;
Het leren schrijven van zorgplannen;
Het leren voeren van evaluatie gesprekken;

Heb je andere dingen die je graag wilt leren en oefenen tijdens je stage periode vraag ons dan naar
de mogelijkheden.
We werken in een jong, enthousiast en flexibel team waar veel mogelijk is en we het leuk vinden om
stagiaires te begeleiden en te leren van hun ideeën en opdrachten!
Reageren
Ben je enthousiast over deze stage plaats? Stuur dan een mail met uw motivatie, curriculum vitae,
eventuele referenties naar info@huiberthoeve.nl t.a.v. Geeke Bassa

