
 

VACATURE BEGELEIDER EN KERNBEWONER  
16-24 uur per week 

Met twee andere stellen bied je een beschermde plek voor vier meewoners die met onze steun weer 

zelfstandig in het leven willen staan. Naast de zorg bieden we vier B&B kamers (winter dicht). We 

wonen met elkaar in een voormalig authentiek schoolgebouw met gezamenlijke ruimtes én voor elk 

stel een eigen appartement. Aan de rand van het toeristische centrum van Workum en met 

fantastisch uitzicht over de weilanden. 

Wat ga je doen: 

Als begeleider bied je dagelijkse ondersteuning aan meewoners; individueel en in groepsverband. Je 

geeft een praktisch voorbeeld van hoe je je leven kan leiden en vervult een mentorrol voor één of 

meerdere meewoners. Om beurten zorg je samen met de meewoners voor een ontbijt en schone 

kamer voor onze B&B-gasten. Je zorgt samen met de andere twee mentoren en hun partners voor 

een gezonde balans tussen wonen en werken.  

We verwachten van je dat je: 

· een HBO-opleiding (zoals Social Work) hebt; 

· hart voor mensen hebt;  

· relatie met Jezus hebt; 

· een positieve instelling en doorzettingsvermogen hebt; 

· flexibel bent en goed kan communiceren; en 

· partner (evt. naast eigen werk) betrokken is bij de groep 

Wat we bieden: 

· een bijzondere combinatie van wonen én werken. 

· een warme omgeving met heel diverse mensen 

· een prachtige woonplek  

· een salaris van max. € 3.864 bruto p/m bij fulltime dienstverband (CAO Sociaal Werk) 

Over ons: 

Met drie stellen/gezinnen (vaste bewoners) en vier meewoners vormen we Hotel de Hoop. We willen 

dat ons geloof en liefde van dichtbij ervaren kan worden en praktisch uitting krijgt. We bieden 

begeleiding en een beschermde woonplek voor mensen die een steuntje nodig hebben. Onze 

meewoners blijven gemiddeld één tot max. twee jaar bij ons. Ons doel is dat de meewoners dan weer 

zelfstandig of met begeleiding op meer afstand verder kunnen. We geloven in kleinschalige zorg die 

werkt vanuit het principe ‘naast de ander staan’. Eén stel heeft aangegeven te willen gaan verhuizen; 

vandaar deze vacature. 

Verlangen jullie er net als wij naar om je geloof handen en voeten te geven? Voldoe je aan wat wij 

van je verwachten? Dan zijn jullie misschien wel het stel dat wij zoeken! Wij zien uit naar jullie reactie! 

 

We zien jullie sollicitatie met jouw CV en motivatie graag tegemoet via ons emailadres 

info@hoteldehoop.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten van den Berg op 

telefoonnummer 06-54792784. 
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