
Heb jij hart voor kwetsbare mensen  
én sta  je stevig in je schoenen? 
 
 

House of Hope is een sociaal-maatschappelijke organisatie die werkt vanuit de presentiebenadering. 
Wij bieden een toegankelijke, hoopvolle en familiaire plek. We zijn langdurig present in de wijk en 
bouwen aan warme duurzame relaties. Onze christelijke waarden zijn daarin richtinggevend. Deze 
hebben we samengevat in vier kernwaarden: toegankelijk, menselijk, trouw en gewoon doen. 
Zeventien professionals en bijna 250 vrijwilligers zetten zich in vanuit drie locaties op Rotterdam-Zuid. 
We zijn hier al 18 jaar actief en bereiken met name wijkbewoners uit acht sociaal zwakke wijken. We 
willen dat mensen kansrijk opgroeien, zich ontwikkelen, zelfstandig en in verbondenheid kunnen leven 
en zo bijdragen aan een actieve en warme buurt. 
Op onze drie locaties is de huiskamer een gezellig en laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
wijkbewoners. Zij kunnen hier terecht voor hulpverlening en ontmoetingsactiviteiten. 
 
Voor onze locatie op Katendrecht, die actief is in het gebied Feijenoord, zoeken we een  

 

Maatschappelijk werker (16 tot 20 uur) 
 

Wat houdt de functie in? 

• Je geeft hulp aan wijkbewoners die vaak te kampen hebben met een multiproblematiek. Denk 
daarbij aan schulden, geen huisvesting, weinig tot geen inkomen, dreigende uithuiszetting, of 
een combinatie van deze problemen. Met hen voer je een intakegesprek, loop je korte of langere 
tijd mee om hulp te geven, ga je mee naar instanties, vorm je de brug naar externe instanties, 
enzovoorts. 

• Je bent een paar dagdelen per week dagcoördinator in de huiskamer. Daarbij ben je het 
aanspreekpunt voor de gastheren en -vrouwen, neem je hulpvragen op en reageer je op 
crisissituaties en incidenten. 

• Je begeleidt een stagiaire HBO social work. 
 

Wat heb je in huis? 

• Je bent overtuigd christen, en leeft volgens Bijbelse principes. 

• Je bent een stevige persoonlijkheid en je rolt niet zomaar om. 

• Je werkt graag in een dynamische organisatie. 

• Je hebt een voor de functie relevante hbo-opleiding en hebt ervaring binnen een vergelijkbaar 
werkveld. 

• Je houdt van crisis-maatschappelijk werk. 

• Je kunt out-of-the-box denken. 

• Je voelt je verbonden met de missie van House of Hope. 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep (wijkbewoner, intercultureel, armoede, eenzaamheid). 

• Het is een pré als je in Rotterdam woont. 
 
Informatie en solliciteren 
De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring. 
 
Voor meer informatie kun je contacten met Corine de Jong, teamleider locatie Katendrecht, 
corine.dejong@houseofhope.nl, tel. 06 – 34 12 56 50. 
Je sollicitatiebrief kun je mailen naar Cor Hubach, directeur, cor.hubach@houseofhope.nl. 
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