
DAGBESTEDING VOOR MENSEN MET ASS/AUTISME  

Stal Beekdal is een paardenbedrijf met ongeveer 50 paarden. Wij zijn gesitueerd in Borger 

(Drenthe). Er staan paarden in alle soorten en maten op stal. Allen zijn netjes opgevoed. 

De werkzaamheden zijn gestructureerd. Alle werkzaamheden gebeuren volgens een vaste 

en logische volgorde en worden afgestemd op dat wat voor jou werkt, zodat jij zo optimaal 

mogelijk kan functioneren, zowel tijdens als na je werk. 

Wie zoeken wij bijvoorbeeld? 

 Je hoeft er nog geen ervaring met paarden te hebben. Wel moet je affiniteit met 

paarden hebben. 

 Je bent graag buiten. 

 Je vindt het leuk om mee te werken aan een net en georganiseerd bedrijf.  

 Je wilt graag leren. 

 Je wilt graag het beste uit jezelf halen. 

 Het lijkt je leuk om mee te werken met onder andere het binnen en buiten zetten van 

paarden, uitmesten, opstrooien en andere werkzaamheden op het bedrijf.  

 Je vindt het leuk om paarden te poetsen, ze op – en af te zadelen en andere 

gerelateerde zaken.  

 Je hebt ASS/autisme/aanverwante problematiek en zit in een Wajong/PGB of 

vergelijkbare situatie.  

 Je hebt een gemiddeld of hoger IQ. 

 Je bent 16 jaar of ouder. 

 

Wat bieden wij? 

 Een stabiele omgeving waarin de kwaliteiten van jou voorop staan. 

 De mogelijkheid om alles te leren over paardenhouderij, paardensport en fokkerij. 

 Eigen taken die dagelijks/wekelijks terug komen.  

 Vaste planning. 

 Mix van zelfstandig(‘alleen-tijd’) en samen dingen doen. 

 Begrip voor jouw mogelijkheden en situatie. 

 Gezellig team, (ervaren) met autisten. 

 Mogelijkheid tot (zeer) intensieve begeleiding waarin wij jou helpen het zelf te (gaan) 

doen. 

 Op termijn mogelijkheid tot begeleid wonen. 

 Gediplomeerde begeleiding. 

 

Reageren? 

Herken jij jezelf in deze functie en wil jij meer informatie? Stuur dan een mail of whatsapp met 

je motivatie naar: valescapieters@gmail.com of 06-54665096 
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