
Vacature Bedrijfsleider Zorgboerderij (ca. 15-20 uur per week op ZZP-basis) 
Zorgboerderij de Meeshoeve, Oud Gastel (West-Brabant)  
 
Sinds 2002 is het streven om de "Meeshoeve" een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter te 
geven en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers en belangstellenden voor het totale 
cultuurerfgoed. Op deze boerderij worden vormen van zorgverlening gecombineerd met natuurlijke structuur 
en ritme, rust en ruimte, het kunnen werken met dieren en planten en vooral het genieten van het 
buitenleven. Door de opzet van exposities, open dagen, rondleidingen, winkel en koffie-theeschenkerij is er 
sprake van integratie tussen zorgvragers en maatschappij.  
 
De boerderij is, met een omvang van ca. 5 ha, volledig hierop ingericht. Doordeweeks vindt er dagverzorging en 
dagbehandeling plaats aan ca. 50 cliënten (zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking) en de 
boerderij heeft dan ook geen agrarische focus. Gezien de leeftijd van de huidige eigenaar is er nu ruimte 
ontstaan voor een allround bedrijfsleider op ZZP-basis, maar op termijn tevens, bij wederzijdse klik en blijk van 
geschiktheid, verdergaande perspectieven zoals (gedeeld) eigenaarschap en een bedrijfswoning. 
 
Jouw functie: 
Je zorgt voor de met name agrarische, maar ook bouwtechnische, bedrijfsvoering van de zorgboerderij i.s.m. de 
huidige zorgboer/eigenaar. Dit zodanig dat enerzijds er het jaar rond voldoende werk is voor de cliënten en 
vrijwilligers, maar ook dat de goede staat en naamsbekendheid van de Meeshoeve behouden blijft.  

• Je bent verantwoordelijk voor het teeltplan en verzorgingsplan van de dieren. 
• Je zorgt voor voldoende, afwisselend, veilig en op ontwikkeling gericht werk voor cliënten. 
• Je coördineert de agrarisch gerichte activiteiten door vrijwilligers. 
• Je bent aanspreekpunt bij dagelijkse vragen en problemen, zowel van agrarische als technische kant. 
• Je werkt indien nodig zelf mee met de activiteiten van cliënten en vrijwilligers en onderhoud aan de 

boerderij. 
• Je draagt positief bij aan het culturele en sociale leven binnen de locatie. 

  
Wij vragen: 

• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in de agrarische sector, zowel t.a.v. teelt als met de omgang 
met dieren. 

• In het contact met cliënten en vrijwilligers weet je te enthousiasmeren, kun je overtuigen en ben je in 
staat om kennis over te dragen. 

• Je bent een zelfstarter, gemotiveerd, accuraat en hebt geen negen tot vijf mentaliteit. 
• Je hebt technisch inzicht en bent creatief in het oplossen van problemen. 
• Je bent een aanpakker en bent niet bang je handen vuil te maken. 
• Praktisch relevante aspecten, zoals een spuitlicentie en BHV, is een pré. 

  
Informatie/solliciteren 
Voor meer informatie zie www.meeshoeve.nl. Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met 
Cees Antens, 0165-312823, antens@meeshoeve.nl. 
  
 


