De Boer Op

®

...een zorg minder
Werken op een zorgboerderij >

De Boer Op bevordert herstel,
heroriëntatie
en
re-integratie
mogelijkheden via de zorg boerderij.
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
kun je werkzaamheden verrichten die van positieve
invloed zijn op het herstelproces en de heroriëntatie.

Gezonde werkomgeving

Structuur en een dagritme

Samen werken in een natuurrijke
omgeving bevordert de gezondheid. Wij vormen
een groeiend netwerk met artsen, therapeuten,
boeren en bedrijven die het initiatief van De Boer
Op en werkwijze van de zorgboerderij
onderschrijven.

>

Met gezonde grond onder de voeten
en persoonlijke begeleiding verzorgen wij een
goede afstemming met de zorgboer en tussen
werkgever en werknemer. Zo helpen wij je bij het
opbouwen van een werkweek en reiken we
mogelijkheden aan tot heroriëntatie naar een nieuwe
arbeidssituatie.

>

Wij helpen bij het vinden van een geschikte (zorg)
boerderij en bieden daarbij:

Biologische producten

-

>

persoonlijke begeleiding
een gezonde werkomgeving
structuur en een dagritme
prettige collega’s en hulp- boeren
biologische producten van het land
de ruime buitenlucht
gezonde grond onder je voeten
overnachtingsmogelijkheden in het Herstel Hotel

®

een diversiteit aan werkzaamheden:

Persoonlijke begeleiding

Natuur Herstel Hotel®

tuin bou w : teelt van groenten, kruiden en bloemen.
f rui t teelt : appels, peren, bessen, pruimen en druiven.
veehouderij : verzorging melkkoeien, kalfjes, schapen,
geiten, kippen, ganzen en paarden.
z uivel m akerij : het maken van melk, yoghurt, kwark,
slagroom, roomboter en kaas.
te chniek: onderhoud aan boerderij, stal, schuur bestrating,
hekken, machines en materieel.
l ands ch ap s beheer : onderhoud aan bomen, hagen,
windsingels, slootkanten, vogelnestkasten en wandelpaden.
s t reek
p roduc ten:
oogst en
ambachtelijke
verwerking van producten en het vervoer naar winkels en
restaurants in de regio.
boerenver s t a nd: De Boer Op organiseert lezingen,
workshops en trainingen om daarmee kleinschalige
samenwerking tussen zorg, boer en bedrijf te bevorderen.

>

>
Informeer naar de mogelijkheden voor
een persoonlijk herstel- en re-integratie plan.
Wij bieden u een offerte op maat.

contactpersoon:
telefoon:
e-mail:
website:

gezond werk, gezond leven

bas van nieuwburg
06 – 23 99 64 64
info@deboerop.eu
www.deboerop.eu

