Functiebeschrijving – Vrijwillige begeleider op de zorgboerderij
In deze functiebeschrijving lees je wat jouw taken kunnen zijn als vrijwilliger op de zorgboerderij.
Deze taken zullen verschillen naargelang de zorgboerderij waar je terecht komt. De lijst van taken
omvat dus geen volledige opsomming maar geeft vooral voorbeelden van mogelijke taken weer.
De uitdaging voor jou als vrijwilliger bestaat uit het ondersteunen van de zorggast en het bieden
van hulp op maat. Je zal meer of minder moeten interveniëren afhankelijk van de noden van de
zorggast. Je bent een onderdeel van de zorgboerderij. In het kader daarvan voer je taken uit die op
een zorgboerderij moeten uitgevoerd worden, steeds in een ondersteunende rol van de zorggast.

Begeleiding van de zorggast

Als vrijwilliger ondersteun je en begeleid je de zorggast op de boerderij. Je past je ondersteuning en
begeleiding aan op basis van de noden van de zorggast. Enkele voorbeeldtaken hiervan kunnen zijn:


Je ontvangt de zorggast bij de start van de werkdag;



Je zorgt voor een aangepaste dagindeling voor de zorggast, je houdt bv. in het oog dat de
zorggast tijdig pauzeert;



Je bent samen met de zorgboer(in) het aanspreekpunt voor vragen van de zorggast;



je geeft het werk structuur zodat de zorggast zijn taken zo veel mogelijk zelfstandig kan
uitvoeren;



…

o

je biedt structuur voor een zorggast die nood heeft aan duidelijke structuur;

o

je geeft duidelijke instructies als een opdracht moet verduidelijkt worden voor de
zorggast;

o

je zorgt er voor dat de zorggast al het nodige materiaal heeft om zijn taak uit te
voeren indien de zorggast niet in staat is zelfstandig zijn materiaal te nemen;

Ondersteunen van de zorggast in zijn taken op de boerderij

Als vrijwilliger ben je in staat om mee te draaien in de dagdagelijkse activiteiten op de zorgboerderij
met als doel de volledige ondersteuning van de zorggast. De concrete uitwerking van deze taken is
zeer sterk afhankelijk van de activiteit van de zorgboerderij en de mogelijkheden van de zorggast.
Enkele voorbeeldtaken kunnen zijn:



je stelt voorbeeldgedrag voor de zorggast in het uitvoeren van zijn taken op de boerderij;
je neemt samen met de zorggast taken op in het algemeen onderhoud van de boerderij:
onkruid wieden, dieren verzorgen (voederen, borstelen, uitkuisen van de hokken,…), zorgen
voor een proper erf;



je zet samen met de zorggast de bestelling klaar;



je zorgt samen met de zorggast voor het verzorgen van groenten, fruit of planten (groenten
wassen, planten water geven, planten snoeien, planten stekken, groenten oogsten,…);



je neemt samen met de zorggast logistieke taken op zoals: ontvangen van bestellingen,
etiketten plakken, stempelen van producten, bedienen van klanten,…



…

Communiceren en rapporteren.

Als vrijwilliger draai je mee in de dagdagelijkse activiteiten op de zorgboerderij. Hierbij is het
belangrijk dat je communiceert en rapporteert met derden (ouders, hulpverleners,…) dit met het oog
op een goede ondersteuning van de zorggast en een vlotte samenwerking tussen zorggast,
vrijwilliger en zorgboer(in). Enkele voorbeeldtaken hiervan kunnen zijn:


je maakt afspraken met de zorgboer over taken van de zorggast;



je communiceert aan het einde van de dag aan de zorgboer hoe de dag verlopen is;



je rapporteert (onder begeleiding van de zorgboer) aan de zorginstelling over de zorggast;



ouders van de zorggast kunnen met vragen over de manier van werken bij jou terecht. De
zorgboer(in) ondersteunt je hierbij;



je communiceert in het kader van de zorggast met betrokkenen;



…

