Vrijwilligers gevraagd
Onder Stichting Werkvisie De Hoop
vallen de volgende bedrijven:
• De Hoop Brood en Banket
• De Hoop Drukkerij
• De Hoop Facilitair
• De Hoop Fietsenmakerij
• De Hoop Groen
• De Hoop Inpak
• De Hoop Kringloop
• De Hoop Maatwerk
• De Hoop Meubelmakerij
• De Hoop Oudendijk
• De Hoop Print en Scan
• De Hoop Re-integratie
• De Hoop Schilders
• De Hoop IJzersterk

Vrijwilligers gevraagd (op 2 locaties)
Zegt het voort!

contact@werkvisiedehoop.nl
www.werkvisiedehoop.nl
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ H-I-Ambacht
078 6114888 / Elma v Willigen-De Muijnck
Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
078 6114936 / Wilco Diemel

Passend werk voor iedereen

Komt u ons helpen?
uitgave juli 2018 / wijzigingen voorbehouden

Vrijwilligerswerk bij Werkvisie De Hoop
De inzet van vrijwilligers is voor Werkvisie De
Hoop en haar cliënten een waardevolle en onmisbare aanvulling op de professionele begeleiding.
Binnen onze locaties in Dordrecht en Hendrik-IdoAmbacht worden vrijwilligers ingezet op verschillende gebieden:

 deelnemers assisteren bij activiteiten
 ondersteunen van begeleiders bij het organiseren van de activiteiten
 vervoer van cliënten of materialen
 huishoudelijke aangelegenheden
 administratieve taken en PR
 onderhoudstaken

Welke vorm van vrijwilligerswerk u kunt verrichten, is afhankelijk van uw capaciteiten en wensen
en de behoefte van het moment.
Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?
Trouw, inzet, een warm hart en interesse in onze
cliënten zijn belangrijke eigenschappen die onze
vrijwilligers dienen te bezitten. Voor vrijwilligerswerk heeft u geen speciale opleiding nodig. We
verwachten van u
 dat u instemt met de doelstelling en christelijke visie van Werkvisie De Hoop en wil werken vanuit een christelijke levensovertuiging
en praktijk
 dat u stabiel in het leven staat en over de juiste
vaardigheden beschikt, zoals: een luisterend
oor, vertrouwelijke omgang met informatie,
anderen kunnen stimuleren, zelfstandigheid,

makkelijk contact maken, gastvrij, geduldig,
etc.
 een bepaalde tijd beschikbaar heeft, hetzij
structureel of op oproepbasis
 bereid bent tot samenwerking en overleg en in
teamverband kunt werken

De Hoop Fietsenmakerij (H-I-Ambacht)
Aan fietsen sleutelen en fietskennis overdragen

Wat bieden wij?
Vrijwilligers krijgen een overeenkomst, reiskostenvergoeding en worden begeleid door beroepskrachten. Maar vooral bieden wij een fijne werksfeer binnen een enthousiast team én de mogelijkheid om écht het verschil te maken in het leven
van mensen!

De Hoop Maatwerk (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Steekwoorden zijn sfeer, creativiteit, handwerken, inpakken en af en toe een uitstapje.

Mogelijkheden bij Werkvisie de Hoop

De Hoop Schilders (Dordrecht)
Schilderen, behangen en glaswerk.

De Hoop Kringloop (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Sjouwen, schoonmaken, prijzen, inrichten, contact met klanten en verkopen.

De Hoop Meubelmakerij (H-I-Ambacht)
Creatieve houtproducten maken met professionele machines, of klussen en verven.

De Hoop Brood en Banket (H-I-Ambacht)
Bakken en lekkere dingen klaarmaken, kantine en
winkel bedienen.

De Hoop IJzersterk (H-I-Ambacht)
Metaal op maat zagen, boren en buigen.

De Hoop Drukkerij (Dordrecht)
DTP en drukwerk op een professionele afdeling.

Cliëntenvervoer (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Woon/werkverkeer van deelnemers.

De Hoop Facilitair (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Catering, de werkomgeving schoon en netjes houden, de was of deelnemers hierbij helpen.

PR en Fondswerving (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Meewerken aan naamsbekendheid, fondswerving en productvertegenwoordiging.

De Hoop Groen (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Met een ploeg in de buitenlucht het eigen terrein
en buitenruimtes bij klanten onderhouden.

Wilt u een steentje bijdragen?
Dan zijn we naar u op zoek. Wij vinden het fijn als
u contact met ons opneemt of kom eens langs!
Ook proefdraaien is mogelijk. Graag informeren
we u over de mogelijkheden.

De Hoop Inpak (Dordrecht en H-I-Ambacht)
Allerlei in- en ompakwerkzaamheden.

