
 

Vacature Vrijwilliger Hovenier / begeleider deelnemers 

 

Werkvisie De Hoop  
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk. 
Wij werken vanuit een christelijke identiteit; iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect 
ons uitgangspunt is. 
 
Dagbesteding, Participatie en Re-integratie 
Wij begeleiden deelnemers vanuit de ggz (verslaving of psychiatrie), met een WMO-indicatie 
dagbesteding of PGB, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer willen 
gaan participeren en willen doorstromen naar vrijwilligerswerk, of via een re-integratietraject 
naar betaald werk. 

 

Projectmogelijkheden 

Op onze locaties in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bieden we een breed aanbod van 

werkervaring met opleidingsmogelijkheden: De Hoop Bouw, De Hoop Brood en Banket, De 

Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen, De Hoop 

Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalservice, De Hoop 

Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie en De Hoop Zorgschepen. 

Hovenier bij De Hoop Bouw 

De Hoop Bouw, onderdeel van Werkvisie De Hoop, is op zoek naar een vrijwilliger in de 

functie van Hovenier voor alle voorkomende hovenierswerkzaamheden, voornamelijk op 

Dorp de Hoop of op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast is de begeleiding van 

werkervaringsdeelnemers een wezenlijk en verrijkend onderdeel van je werkzaamheden. 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• makkelijk contact maakt en gastvrij is; 

• stabiel in het leven staat; 

• (ruime) ervaring heeft met groenwerkzaamheden; 

• het fijn vindt om kennis van en ervaring in het hoveniersvak te delen met deelnemers; 

• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren; 



• een luisterend oor heeft; 

• anderen kan motiveren en stimuleren; 

• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• voor langere tijd minimaal één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• een ontspannen werksfeer binnen een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers; 

• reiskostenvergoeding. 

 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 

 

Solliciteren? 

Voldoe je aan dit profiel? Stuur dan je cv met motivatie aan onderstaande contactpersoon. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van De 

Hoop Bouw, Dick de Jong, d.dejong@dehoopbouw.nl, 078-6114710 of kijk op 

www.dehoopbouw.nl en www.werkvisiedehoop.nl. 

De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht. 

 

  

mailto:d.dejong@dehoopbouw.nl
http://www.dehoopbouw.nl/
http://www.werkvisiedehoop.nl/


Vacature Vrijwilliger Administratief Ondersteuner Challenge Vrouwen 

De Hoop ggz 

De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg 

en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er 

werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar 

een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je 

dat in de praktijk kunt brengen. 

Challenge Vrouwen 

Challenge Vrouwen is een kort en intensief behandelprogramma. De groep bestaat uit 

maximaal 12 vrouwen. Het behandelprogramma bestaat uit individuele gesprekken, 

trainingen, zelfhulpgroepen en groepsgesprekken. De vrouwen wonen tijdens het 

programma op Dorp De Hoop te Dordrecht. 

De functie 

Challenge Vrouwen is op zoek naar een vrijwilliger in de functie Administratief 

Ondersteuner. 

Als administratief ondersteuner help je gasten bij het op orde brengen van administratie. Je 

begeleidt hen in het opstellen en sturen van brieven, het invullen van formulieren en het 

contact leggen met allerlei instanties. Je coacht hen in het voeren van administratie en 

begeleidt hen bij het doen van aanvragen, schrijven van bezwaren, etc. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• bewogen is met mensen; 

• bereid is om kennis op te doen over verslavende middelen; 

• één of meer dagdelen per week beschikbaar is (ook in avonduren); 

• affiniteit heeft met de doelgroep: verslaafden en ex-verslaafden, mensen aan de rand van 

de samenleving; 

• minimaal 22 jaar is; 

• goede contactuele eigenschappen heeft; 

• ervaring heeft met het voeren van administratie, het opstellen van brieven en het 

communiceren met verschillende instanties; 

• het leuk vindt om bewoners te ondersteunen, maar ook te coachen in het uitvoeren van 

allerlei administratieve handelingen; 

• in een team kan functioneren; 



  



Vacature Vrijwilliger De Hoop MaatWerk 

De Hoop ggz 

De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg 

en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er 

werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar 

een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je 

dat in de praktijk kunt brengen. 

De Hoop Maatwerk 

De Hoop Maatwerk is in de ruime zin van het woord het activiteitencentrum van De Hoop ggz 

te Dordrecht. Wij willen de bezoekers van Maatwerk de aandacht geven die ze nodig hebben 

om zich weer gezien en waardevol te voelen. Dit kunnen we niet alleen, maar hebben hier 

dringend je hulp bij nodig. 

De functie 

De Hoop Maatwerk is op zoek naar een Enthousiaste Vrijwilliger. 

De mankracht ontbreekt op dit moment om mensen tijdens de verschillende activiteiten 

voldoende persoonlijke aandacht te geven. Aandacht door middel van een gesprekje, maar 

ook praktisch helpen of aanwijzingen geven bij de verschillende activiteiten die wij bieden. 

Dit hebben zij echt nodig en wordt zeer gewaardeerd door onze gasten. 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• enig creatief inzicht heeft; 

• een luisterend oor heeft; 

• anderen kan motiveren en stimuleren; 

• langere tijd beschikbaar is op één of meerdere dagdelen per week; 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een enthousiast team met passie voor mensen én God; 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• reiskostenvergoeding; 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 



Solliciteren? 

Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om 

het sollicitatieformulier in te vullen. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de 

Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz. 

E-mail: vrijwilligers@dehoop.org  

Telefoon: 078 6 111 111 

  

https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/


Vacature Vrijwilliger Offsetdrukker/Grafisch Nabewerker 

De Hoop ggz 

De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg 

en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er 

werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar 

een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je 

dat in de praktijk kunt brengen. 

De Hoop Grafisch Centrum 

Bij De Hoop Grafisch Centrum krijgen cliënten van De Hoop de kans om kennis en ervaring 

op te doen in de verschillende grafische disciplines. De afdeling verzorgt voor een zeer 

uiteenlopende groep klanten het drukwerk van ontwerp tot verzending. 

Het Grafisch Centrum heeft als doel ex-verslaafden op te leiden voor een vak in de grafische 

industrie. Zo krijgen zij meer kansen op de arbeidsmarkt. Je zult samen met onze gasten de 

werkzaamheden uitvoeren. Er werken op het Grafisch Centrum een aantal vaste 

medewerkers. Afhankelijk van het werkaanbod kunnen er ongeveer vijftien 

werkervaringsdeelnemers begeleid worden. Het is werk met hart en handen: hart voor de 

mensen die je begeleidt, maar ook de handen uit de mouwen steken! 

De functie 

De Hoop Grafisch Centrum is op zoek naar een vrijwilliger in de functie Offsetdrukker/ 

Grafisch Nabewerker. 

Heeft drukwerk geen geheimen voor je? Leef je uit het werk van Jezus Christus als 

Verlosser? Staat je hart open voor mensen die dit nog niet ontdekt hebben? Dan is dit een 

uitdaging om je kennis van en liefde voor je vak en voor de Schepper over te brengen op 

onze gasten. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• ervaring met en vakkennis heeft van hedendaagse offsetdruktechniek en grafische 

nabewerking; 

• het leuk vindt om werkervaringsdeelnemers enthousiast te maken voor het grafische vak; 

• meerdere dagen per week beschikbaar is. 



Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een enthousiast team met passie voor mensen én God; 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• reiskostenvergoeding; 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 

Solliciteren? 

Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om 

het sollicitatieformulier in te vullen. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de 

Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz. 

E-mail: vrijwilligers@dehoop.org  

Telefoon: 078 6 111 111 

  

https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/


Vacature Vrijwilliger Schilder 

De Hoop ggz 

De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg 

en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er 

werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar 

een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je 

dat in de praktijk kunt brengen. 

De Hoop Bouw en Interieur 

De Hoop Bouw en Interieur is een veelzijdig, flexibel en professioneel bedrijf, dat goede 

kwaliteit levert en tegelijk bouwt aan mensen. Een deel van de medewerkers is namelijk in 

behandeling bij De Hoop ggz. Door het opdoen van werkervaring werken de cliënten van De 

Hoop aan hun toekomst ná de behandeling. 

De functie 

De Hoop Bouw en Interieur is op zoek naar een vrijwilliger in de functie Schilder. 

Als schilder voer je kleine schilderklussen uit. 

Wie zoeken wij?  

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• beschikt over goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen; 

• in het bezit is van een geldig rijbewijs;  

• ervaring heeft in zowel binnen- als buiten schilderwerk; 

• minimaal 1 dag per week beschikbaar is. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een enthousiast team met passie voor mensen én God; 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• reiskostenvergoeding; 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 



Solliciteren? 

Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om 

het sollicitatieformulier in te vullen. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de 

Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz. 

E-mail: vrijwilligers@dehoop.org  

Telefoon: 078 6 111 111 

  

https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/


Open Sollicitatie Vrijwilliger 

De Hoop ggz 

De Hoop ggz is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg 

en hulpverlening en biedt een breed scala van zorg, therapie, opleiding en werkervaring. Er 

werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten in dienst van het Koninkrijk van God. Heb je hart voor mensen die op weg zijn naar 

een nieuw leven? Wil je je geloof met hen delen? Dan hebben wij een plek voor je waar je 

dat in de praktijk kunt brengen. 

Open Sollicitatie 

De Hoop is op zoek naar mensen die zich willen verbinden aan de organisatie. Ben jij 

vrijwillig beschikbaar en zie jij voor jezelf mogelijkheden om je steentje bij te dragen aan het 

werk van De Hoop? Of ben je beschikbaar en wil je graag samen kijken naar de 

mogelijkheden? Neem dan contact met ons! 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die: 

• van harte instemt met de christelijke visie van De Hoop en wil werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging en meelevend lid is van een kerk of gemeente; 

• bewogen is met mensen; 

• bereid is om kennis op te doen over verslavende middelen; 

• één of meer dagdelen per week beschikbaar is (ook in avonduren); 

• affiniteit heeft met de doelgroep: verslaafden en ex-verslaafden, mensen aan de rand van 

de samenleving; 

• minimaal 22 jaar is; 

• goede contactuele eigenschappen heeft; 

• ervaring heeft met het voeren van administratie, het opstellen van brieven en het 

communiceren met verschillende instanties; 

• het leuk vindt om bewoners te ondersteunen, maar ook te coachen in het uitvoeren van 

allerlei administratieve handelingen; 

• in een team kan functioneren; 

Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een enthousiast team met passie voor mensen én God; 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• reiskostenvergoeding; 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 



 

Solliciteren? 

Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om 

het sollicitatieformulier in te vullen. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de 

Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz. 

E-mail: vrijwilligers@dehoop.org  

Telefoon: 078 6 111 111 

  

https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/


Stagemogelijkheden 

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stageplek? Kom dan stagelopen bij De Hoop 

ggz! We hebben stageplaatsen op diverse afdelingen. De actuele stageplaatsen staan 

hieronder vermeld. Er kan alleen op aangeboden stages worden gereageerd. 

Meer  informat ie  

  De Hoop ggz  erkend leerbedr i j f   

De Hoop  ggz i s  een erkend  leerbedr i j f .  W i j  z i j n  verbonden aan 

Ca l ib r i s ,  een kenn iscent rum dat  verantwoorde l i jk  is  voor  de erkenn ing 

van leerbedr i jven  en  het  vas t s te l len  van  kwa l i f i ca t ies  b innen de zo rg  

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden vrijwilligers: 

• een enthousiast team met passie voor mensen én God; 

• een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen ongevallen en 

aansprakelijkheid; 

• reiskostenvergoeding; 

Maar vooral:  

• de mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van mensen; 

• de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven. 

 

Solliciteren? 

Voldoe je aan ons profiel? Dan wil De Hoop graag met je samenwerken! Klik op deze link om 

het sollicitatieformulier in te vullen. 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over De Hoop of over deze functie? Neem dan contact op met de 

Projectleider Buddy- en Vrijwilligersbeleid binnen De Hoop ggz. 

E-mail: vrijwilligers@dehoop.org  

Telefoon: 078 6 111 111 

 

http://www.dehoop.org/46719/de-hoop-ggz-erkend-leerbedrijf
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/
https://dehoop.dhsecure.nl/form/sollicitatie/type/vrijwilliger/

