
Als je anderen een oase biedt,
doe je dankbaar werk
De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp, een 
plek om op adem te komen. Een oord van rust, struc-
tuur, ontspanning en bezinning. Voor gasten die vast-
lopen en toe zijn aan een periode van rust en herstel. 
We bieden psychosociale en pastorale begeleiding. 
De Oase is een landelijke instelling en heeft een 
reformatorische identiteit. Momenteel wordt
uitbreiding naar twaalf gastenplaatsen gerea-
liseerd. Medio oktober wordt de Oase aan de 
Hazersweg heropend.

De Oase is een initiatief van de Gereformeerde 
Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk,de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Administratief/secretarieel 
medewerker

2 Gastbegeleiders
elk voor 8-12 uur

Vrijwilligers
De vrijwilligers van de Oase zijn goud waard. Ze zijn onmisbaar en leveren een belangrijk bijdrage aan de zorg voor onze gasten. Met 
de uitbreiding ontstaan diverse vacatures.

• Gastheer/vrouw. Je bent aanspreekpunt voor de gast en 
verantwoordelijk voor de dagelijkse routine. Samen met een 
collega vrijwilliger ben je er voor de gast.  

• Weekendvrijwilliger. Voor de rust en continuïteit is het ple-
zierig als weekendvrijwilligers 1-2 dagen als gastheer/
vrouw aanwezig zijn. Als echtpaar kun je hierin veel bete-
kenen.  

• Keukenvrijwilliger. Naast het verzorgen van de warme 
maaltijd tussen de middag doe je lichte huishoudelijke ta-
ken. Samen met de gastheer/vrouw. 

• Huishoudelijk vrijwilliger. Op maandag- of donderdagmor-
gen ben je een paar uur beschikbaar voor schoonmaak-
werk. Als team zorg je dat de Oase er verzorgd uitziet.    

Meer weten of solliciteren?
Heb je belangstelling voor één van deze functies? Kijk dan op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl en mail je sollicitatie met CV vóór D.V. 20 
juni 2018 naar coordinator@diaconaalgastenhuisdeoase.nl. Voor meer informatie over de functies gastbegeleider en adm/secr medewerker 
kun je contact opnemen met coördinator Aart van Wolfswinkel, telefoon 085 4899294. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kun 
je contact opnemen met Lieneke Grootenboer, vrijwilligerscoördinator, telefoon 06 19961447. 

Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp

voor circa 12 uur

Met de uitbreiding van de Oase wordt het team uitgebreid met een 
administratief/secretarieel medewerker. Je bent verantwoorde-
lijk voor de fi nanciële administratie en de donateursadminis-
tratie en faciliteert het PR-beleid. Je ondersteunt het kernteam 
met secretariële taken en levert een bijdrage aan het bestuurs-
secretariaat. Je werkt deels in de Oase, deels thuis. Je hebt een 
MBO-opleiding en relevante werkervaring. Salariëring is volgens 
cao Sociaal Werk. 

De gastbegeleider heeft een belangrijke rol in de psychosocia-
le begeleiding van de gast, van aanmelding tot nazorg. Je biedt 
maatwerk en kunt in relatief korte tijd veel betekenen voor de gast. 
Als professional werk je in een organisatie die sterk leunt op vrij-
willigers. Je bent social worker (HBO) of hebt een vergelijkende 
opleiding en ervaring met individuele begeleiding en groepswerk. 
Je bent beschikbaar voor de inzet als achterwacht. Salariëring is 
volgens de cao Sociaal Werk.


