
 
 

 
 
 
Identiteit  
De Vluchtheuvel en de Schuilplaats 
willen herkenbaar zijn als christelij-
ke organisaties die hun werk ver-
richten op basis van Gods Woord.  
 
Kwaliteit 
De Vluchtheuvel en de Schuilplaats 
zijn landelijk werkende professio-
nele, eerstelijns hulporganisatie 
met gekwalificeerd personeel.  
 
Taakinhoud 
De Vluchtheuvel en de Schuilplaats 
bieden  psychosociale hulp aan 
jongeren en volwassenen bij per-
soonlijke problemen en relatiepro-
blemen.  
 
Verder zijn we betrokken bij: 
• zorgteams binnen het onder-

wijs; 
• schoolmaatschappelijk werk 
• preventieve taken zoals voor-

lichting en toerusting aan ker-
kenraden, verenigingen enz.; 

• gastopvang voor kinderen en 
jongeren  

 
Stichting de Vluchtheuvel 
Beatrixlaan 15 
4461 PM Goes 
 
T 0113 21 30 98 
E info@stichtingdevluchtheuvel.nl 
W www.stichtingdevluchtheuvel.nl 
 
Stichting de Schuilplaats 

Kerkewijk 115 
3904JA Veenendaal 
 
T 0318  54 78 70 
E info@stichtingschuilplaats.nl 
W www.stichtingschuilplaats.nl 

 
DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Goeree-Overflakkee is 

een gezamenlijk initiatief van Stichting De Vluchtheuvel en Stich-
ting Schuilplaats. De gesprekken vinden plaats in verenigingsge-

bouw ‘De Hoeksteen’, van de hervormde gemeente Middelharnis. 

 
Psychosociaal hulpverlener m/v 

(maatschappelijk werker) 
(12 - 16 uur per week) 

 

 
Functie-informatie:  

Het bieden van psychosociale hulp in allerlei probleemsituaties 

aan jongeren en volwassenen. De problematiek is breed en vaak 
complex, waarbij het accent ligt bij persoonlijke en relationele  

problemen. Hulpvragen zijn meestal verweven met aspecten op 
levensbeschouwelijk terrein.  

 

De functie gaat in vanaf 1 september 2022 en is voor één jaar. Bij 
goed functioneren is er de mogelijkheid tot verlenging voor onbe-

paalde tijd. 
 

Functie-inhoud  
▪ Je hebt een afgeronde beroepsopleiding, bij voorkeur HBO-

MWD / HBO Social Work / HBO Psychosociale hulpverlening. 

▪ Je hebt bij voorkeur werkervaring in het maatschappelijk 
werk of andere vormen van hulpverlening.  

▪ Je bent flexibel, stressbestendig en zelfstandig werkend.  
▪ Je kunt methodisch en planmatig werken. 

▪ Je bent, bij voorkeur, lid van de Gereformeerde Gemeenten. 

  
 

Wij bieden je:  
▪ Passende salariëring conform CAO Sociaal Werk 

▪ Werkbegeleiding 

▪ Vergoeding woon-werkverkeer  
 

Interesse?  
Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

- Eelco Weerheim (teammanager De Vluchtheuvel), 06-15601201 
of cweerheim@stichtingdevluchtheuvel.nl 

- Harm Rebel (teamleider Stichting Schuilplaats), 0318-526123 of  

hrebel@stichtingschuilplaats.nl  
 

Uw sollicitatie met CV en referenties kunt u tot uiterlijk             
17 juni richten aan mevrouw M. Ruitenberg,  p/a Beatrixlaan 15, 

4461 PM Goes, info@stichtingdevluchtheuvel.nl  
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