
Huishoudelijk Medewerker 

 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 60% uit vrijwilligers en 40% uit betaalde krachten. 25% 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 huishoudelijk werker ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van de algemene ruimte 

van het kantoor en het gebouw van de gasten en vrijwilligers. Je werkt samen met de facilitair werker 

van Het Passion die de aansturing doet van de vakantievrijwilligers. Je maakt onderdeel uit van het 

team en bent in die hoedanigheid ook met regelmaat aanwezig op teamvergaderingen, inclusief de 

vrijwilligers. Het werk bestaat uit 2 dagdelen over de werkdagen in de week, waarvan de 

maandagochtend de voorkeur heeft. De andere dagdeel in nader overleg. 

 

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 of aantoonbare ervaring. 

▪ 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 instemt met de christelijke grondslag, identiteit en doelstelling van de stichting, welke is 

verwoord in de statuten. 

 

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. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

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


