
 
 
 
"DORPSGEMEENSCHAP WIDAR" is een initiatief waar vijftig volwassen mensen met een zorgvraag 
wonen en werken, samen met medewerkers en hun families. Onze werking is gebaseerd op de Rudolf 
Steiner heilpedagogie en -sociaaltherapie. 
 
 

Wij zoeken voor onze biologisch-dynamische boerderij een 

 
 

internwonende* boer/opvoeder 
 
 
Uw werk: 

• Landbouwwerkzaamheden o.a.: melken van koeien, verzorgen van jongvee, varkens, 
voederwinning/akkerbouw 

• landschapsverzorging/bosbouw  

• Het begeleiden van een groep bewoners bij deze werkzaamheden 
 
Wij verwachten van u: 

• Een zorgvuldige, professionele houding tegenover onze bewoners 

• Bereidheid om vanuit de biologisch-dynamische visie en sociaal-therapeutische visie te 
werken. 

• Ervaring in de (biologische) landbouw 

• Vaardigheid als teamspeler 

• Vaardigheid in het organiseren en leidinggeven van het landbouwwerk 

• Ervaring in de zorg is een pluspunt 
 

 
Wij bieden u: 

• Een contract van 1 jaar met eventuele verlenging mogelijk  

• Een contract met barema en voorwaarden zoals gebruikelijk in de zorgsector PC 319.01 

• een boeiende, flexibele en verantwoordelijke job 
 
 
Brieven met referentie en c.v. kunt u richten aan  
Dorpsgemeenschap Widar 
t.a.v. Dirk GOVAERTS (verantwoordelijke landbouw) 
Lipseinde 43 
B - 2330 Merksplas 
e-mail: info@widar.be 
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Wij zoeken een 

 
 

* internwonende medewerker of 
medewerkersgezin op Widar? 

 
Hou je van een uitdagend en boeiend leven? Wil je echt iets betekenen voor de mens en samenleving?  
Kan je je met hart en ziel inzetten voor mensen met een beperking vanuit een antroposofische 
inspiratie? 
Wil je werken vanuit respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor mens, aarde en 
milieu/omgeving? 
Dan biedt samenleven en samenwerken op Widar jou de kans om als intern wonend gezin of 
medewerker het normale gezinsleven te combineren met professionaliteit en vakmanschap in de zorg 
in één van onze huizen of werkplaatsen. 
 
Als intern wonende medewerker op Widar 

• Woon je in een huis samen met een 7-tal volwassenen met een zorgvraag en een begeleidend 
gezin en/of medewerk(st)er. 

• Word je ondersteund door een team van medewerkers. 

• Op dit moment hebben we dus een vacature voor een medewerker op onze boerderij. 

• Maar ook medewerkers in onze huizen zijn steeds welkom! 

• heb je de kans om ’s avonds en in de weekends diverse activiteiten mee te begeleiden. 
 
Wij vragen 

• een zorgvuldige, professionele houding tegenover onze bewoners. 

• ervaring in de zorg of in de tuin strekt tot aanbeveling. 

• enthousiasme om je te verdiepen in het samenleven en de sociaaltherapie. 

 
 
Bezoek www.widar.be voor meer informatie over onze dorpsgemeenschap. 
 
Meer informatie over intern wonen op Widar? 
Neem contact op met Dirk Govaerts.  
dirk.govaerts@widar.be of info@widar.be  
(0032) 496 49 43 12  
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