
 
 

Urtica de Vijfsprong is een leef-werkgemeenschap met een biologisch dynamisch agrarisch bedrijf. 
Urtica is de zorgstichting en De Vijfsprong is een landbouwstichting. De zorgstichting biedt op vraag 
wonen, dagbesteding, ambulante zorg en behandeling aan kinderen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking en/ of psychische kwetsbaarheid. Ontwikkeling, gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid en eigen regie staan hierin centraal. De antroposofie is hier voor een inspiratiebron. 
In het bedrijf de Vijfsprong is er aandacht en eerbied voor de aarde; dit werkt door in onze producten. 
De Zuivelbereiding maakt onderdeel uit van De Vijfsprong.  
 
 

Voor de ZUIVELBEREIDING zijn wij op zoek naar een: 
 

 
ENTHOUSIASTE EN VAKKUNDIGE KAASMAKER  

24 uur  
Vanaf augustus 2022 

 
 
 
Alle melk van onze b.d. melkkoeien wordt in de zuivelruimte op het erf verwerkt tot kaas en dagverse 
zuivel. Dit doen we in een team van 3 personen, waar de kaasmaker onderdeel van uitmaakt, 
tezamen met mensen/cliënten die zorg of ondersteuning nodig hebben op een plaats waar zij zich 
kunnen ontwikkelen in onderdelen van de zuivelbereiding. Zij zijn onze zeer gewaardeerde 
medewerkers. We zijn trots op de lekkere kaas en mooie zuivelproducten van het eigen bedrijf, die 
vooral lokaal worden verkocht en natuurlijk in onze eigen boerderijwinkel. 
Op jaarbasis verwerken wij 300.000 kg melk, waarvan globaal 160.000 kg tot kaas. 
 
 
 
Wat verwachten wij 
Als kaasmaker ben jij verantwoordelijk voor het 3 x per week verwerken van de melk tot goede en 
lekkere kwaliteitskaas. Jouw passie en kennis van ambachtelijke kaasbereiding staan hier borg voor. 
Verder ben je mede verantwoordelijk voor de verzorging van de kaasopslag. Het team van 
medewerkers weet je in een goede werksfeer te stimuleren, inspireren en motiveren om hun 
talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. 
Bij Urtica de Vijfsprong werken we met zelfsturende teams. Hetgeen inhoudt dat je als onderdeel van 
het zuivelteam, tezamen met je collega’s, garant staat voor de verwerking van de melkproductie 
gedurende het gehele jaar. Je leert / kunt ook de andere zuivelprocessen bereiden en bent inzetbaar 
bij vakantie / vervang van je directe zuivelcollega’s. Zoals ook zij jou vervangen.  
 
  
Wat vragen wij 
Je hebt ervaring als vakkundig kaasbereider en beschikt over basiskennis van het bereiden van 
andere zuivelproducten. Je kunt goed samenwerken en kunt medewerkers coachen en inspireren. 



 
 

Je werkstijl is hygiënisch en secuur. Daarnaast kun je adequaat omgaan met de kwaliteitseisen en 
uitdagingen die horen bij het bereiden van kaas.  
Tenslotte ondersteun je de idealen van ons biodynamische landbouwbedrijf positief en actief.  
 
Wat bieden wij 
Wij bieden een werkplek in een bijzondere en dynamische organisatie in een unieke omgeving waar 
je je kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Een werkplek in een warm en ondernemend team waarin 
ieders talent tot zijn recht kan komen. We bieden een afwisselende functie in een organisatie waarin 
de wederkerigheid in zorgen voor de aarde en zorgen voor mensen centraal staat.  
 
Salariëring vindt plaats volgens inschalingssysteem bij Urtica de Vijfsprong en is afhankelijk van 
ervaring. De functie is ingedeeld in FWG 35 CAO gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt tussen  
€ 1.920,- en max. € 2.853,- bij een fulltime dienstverband, exclusief vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering.  
 
Voor meer informatie over de vacature en Urtica/de Vijfsprong kun je contact opnemen met Willem 
Beekman (zuivelondernemer) via telefoonnummer 06-50440644 of voor het gehele bedrijf bij Guus 
Imhoff (Boer) via 06-10508252. 
 
Je sollicitatie kun je mailen tot en met 26 mei 2022 t.a.v. op peno@urticadevijfsprong.nl. Graag in het 
onderwerp vermelden: ‘Vacature Kaasmaker 24 uur / vacaturenummer 202205’. 
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 2 juni 2022. 
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