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In Arkhuis Pelletier in Bloemendaal wonen vijf volwassen mensen met een zorgvraag vanwege 
een verstandelijke beperking en/of autisme. Eens in de twee weekends komt daar nog een logé bij.  
Zij delen het dagelijkse leven met drie inwonende woonbegeleiders.  
Het team bestaat verder uit een teamleider en drie woonbegeleiders, die niet in De Ark wonen, en 
wordt inhoudelijk ondersteund door twee gedragsdeskundigen. Voor deze woongroep zoeken we een 

oproepkracht (woonbegeleider) 

die in noodgevallen, bij ziekte of in vakantieperiodes, op korte termijn één of meerdere diensten over 
kan nemen.  

Wat verwachten we van je? 
• Als oproepkracht wordt je gevraagd voor een ochtenddienst (07.00 – 10.00 uur), een middag-/ 

avonddienst (15.00 - 22.30 uur) of (een deel van een) weekenddagdienst. Je pakt dan de 
dagelijkse werkzaamheden op die op dat moment moeten worden gedaan: mensen wekken en 
zonodig helpen bij hun ochtendritueel, ontbijt klaarmaken, naar dagbesteding brengen, ophalen 
van dagbesteding, opvangen bij thuiskomst, (helpen met) het maken van de maaltijd, afruimen, 
en/of de avondrituelen. … meer … 

• Je begeleidt de huisgenoten, waar nodig, bij de organisatie en uitvoering van hun dagelijkse 
activiteiten en hun persoonlijke verzorging (ADL) en sociale contacten.  

• Je draagt bij aan een goede sfeer in huis, veilig, vriendelijk, actief en gastvrij. 

Wie zoeken wij? 
• We zoeken iemand met een relevante opleiding op minimaal mbo-niveau en/of relevante ervaring 

in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  
• Je bent een warme persoon die in gelijkwaardigheid en met aandacht naast de ander kan staan.  

Wat bieden wij? 
• We bieden je een 0-urencontract of, als je dat wilt, een klein contract van een paar uur per week. 

Je valt onder de CAO Gehandicaptenzorg en alle daarbij behorende regelingen.  
• Onze Werkplaats is ook op zoek naar een oproepkracht (dagbesteding). Beide functies zijn als je 

dat wilt te combineren. 
• Bij De Ark vind je een kleinschalige woon- en werkgemeenschap, waar je alle betrokkenen 

persoonlijk kent. De kleinschaligheid maakt dat we kunnen werken met korte lijnen in een 
informele cultuur. Direct en open contact is de dagelijkse gang van zaken.  

• Je stapt niet alleen in een jonge, groeiende organisatie, je stapt ook in een stevige en bevlogen 
gemeenschap.  

• Over een paar jaar wordt onze nieuwbouw opgeleverd en gaan we in allerlei opzichten groeien, 
met alle mogelijkheden van dien. 

Heb je nog vragen? 
Je mag altijd mailen met gemeenschapsverantwoordelijke: marcwopereis@arkhaarlem.nl.  
Je leest meer over de Arkgemeenschap Haarlem op onze site: www.arkhaarlem.nl of op onze sociale 
media, over L’Arche op www.larche.org en over Dennenheuvel op www.landgoeddennenheuvel.nl. 

Ben je enthousiast geworden? 
Mail je motivatie, je CV en contactgegevens naar marcwopereis@arkhaarlem.nl.  
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Wie zijn wij? 
De Arkgemeenschap Haarlem bestaat uit: 
• Arkhuis Pelletier. 
• Werkplaats De Ark, waar dagelijks zes à zeven mensen komen voor zinvolle dagbesteding. 
• Tuinderij De Ark, waar de mensen van de werkplaats ’s morgens mee werken. De Tuinderij teelt groenten 

voor ca. 80 oogstdeelnemers, mensen uit de regio die zelf komen oogsten. 
• En een grote gemeenschap van mensen (vrienden) die het geheel dragen. Veel van deze mensen zijn ook 

vrijwilliger in het huis, de tuinderij en/of de werkplaats. 
  
Gemeenschap vormen en spiritualiteit zijn voor ons belangrijk. Dat krijgt vorm in onze weeksluiting (viering en 
maaltijd) op vrijdagmiddag, bij allerlei andere feestelijke of belangrijke momenten en in de wijze waarop we met 
elkaar en met anderen omgaan. 
De Arkgemeenschap Haarlem bestaat nu zeven jaar en maakt deel uit van de internationale federatie van 
Arkgemeenschappen (L’Arche). 

We leven en werken op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Over een paar jaar verhuizen we naar 
nieuwbouw, die daar wordt gerealiseerd. Dan breiden we ook uit met de werkplaats en met een tweede woning. 
We gaan dan werken met drie woongroepen. In de komende jaren moet die uitbreiding in alle opzichten worden 
voorbereid. 
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