
Begeleider Stichting Het Passion 
 
Organisatie 

Het Passion is een diaconale voorziening voor dak- en thuisloze mensen en mensen met een 

verslavingsprobleem. Voor gemiddeld 10 gasten bieden we een time-out van ongeveer 4 tot 6 

weken. Voor vier bewoners bieden we Nabij Wonen (beschut wonen), waar mensen langduriger 

kunnen verblijven. Het team bestaat voor 70% uit vrijwilligers en 30% uit betaalde krachten. 30% van 

de inkomsten komen van kerken, particulieren, fondsen en  bedrijven. Het Passion is gevestigd in 

Hummelo, in de Achterhoek, op een mooie historische boerderij. Kernwaarden zijn rust, schoonheid, 

gebruiksvrij en prikkelarm. 

 

Inhoud van de functie 

Als begeleider heb je de dagelijkse leiding. De begeleiding van de gasten gaat over de dynamiek in de 

groep, het voorkomen van escalaties, het stimuleren van activering, afwijkend gedrag opmerken en 

mensen aanspreken op gedrag. Daarnaast ben je actief bezig met de in- en doorstroom van de 

gasten. Van een aantal gasten ben je de persoonlijk begeleider. Dit betekent dat je individuele 

gesprekken voert over het doel van het verblijf en indien nodig ondersteunt in het vervolgtraject. 

Samen met de gast houd je contact met de samenwerkende instanties en eventuele familie en 

vrienden van de gast. De begeleiding van de bewoners gaat over het samen werken met de bewoner 

aan de in het begeleidingsplan gestelde doelen. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van verslaving, 

psychisch functioneren, werk, financiën en indien mogelijk groei naar meer zelfstandigheid en 

doorstroom naar elders. De begeleider voert zelfstandig taken uit en creëert een veilig leefklimaat, 

ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd en stimuleert de gasten en 

bewoners o.a. tot een zinvolle dag- en tijdsbesteding. Binnen het team heb je één of meerdere 

aandachtsgebieden. 

 

Wij vragen 

▪ Dat je stabiel, zelfstandig, geduldig en vriendelijk bent. 

▪ Dat je kan werken in een dynamische omgeving waarin je kunt improviseren en flexibel bent. 

▪ Dat je een passende opleiding hebt voor dit werk, bij voorkeur HBO Social  Work / GZ Agoog. 

▪ Dat je zelfinzicht hebt en kan relativeren en reflecteren op je handelen en gedrag. 

▪ Dat je respect hebt voor andere normen en waarden. 

▪ Dat je de doelstellingen van de stichting Het Passion een warm hart toedraagt. 

▪ Dat je kunt samenwerken met collega’s, vrijwilligers en externe disciplines. 

▪ Dat je een positieve christelijke levensovertuiging hebt. 

 

Ervaring in het werk met dakloze en verslaafde medemensen is een pré. 

 

Wij bieden: 

▪ Een prachtige werkplek waar je gasten en bewoners tot rust ziet komen en ziet opbloeien. 

▪ Een klein en gemotiveerd team van professionals en vrijwilligers die ook buiten de kaders durft 

te denken en te handelen. 

▪ Ondersteuning door vele vaste vrijwilligers en wisselende vakantievrijwilligers. 

▪ Samenwerking met ambulante behandelaars van Terwille GGZ Verslavingszorg. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het Passion is verbonden met de CAO Sociaal Werk en volgt de daarin gestelde arbeidsvoorwaarden. 


