
 

Vacature Vrijwilliger Technisch vakman / 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. 

Technisch vakman bij De Hoop Bouw 

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

functie van Technisch vakman voor alle voorkomende technische klussen zoals het 

verrichten van reparaties en het onderhouden van technische installaties en apparatuur, 

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 verschillende technische werkzaamheden; 

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



• ook zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren; 

• een luisterend oor heeft;  

• anderen kan motiveren en stimuleren; 

• goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• minimaal twee 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 en kijk op 

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

De Hoop Bouw, Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht. 
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