
 
 

Vacatures vrijwilligers maatschappelijk centrum Het Open Huis 
 

 
Medewerker Inloop (dinsdag of vrijdag) 
 
De inloop in Maatschappelijk Centrum Het Open Huis is de ontmoetingsplaats voor inwoners 
van de wijk Schalkwijk. Bezoekers kunnen binnenlopen voor een kop koffie of thee, een 
boterham of een kop soep en gezelligheid. Het doel van de inloop is om mensen elkaar te 
laten ontmoeten. 
 
Als medewerker van de inloop zorg je dat iedereen koffie/thee heeft en bereid je het 
brood/de soep voor. Daarnaast is er contact met de bezoekers, geef je mensen een warm 
welkom, zorg je dat niemand alleen zit etc. 
 
We zoeken daarvoor warme, enthousiaste christelijke vrijwilligers die het leuk vinden om 
samen met het team vrijwilligers in Het Open Huis de inloop te draaien. De inloop is op 
dinsdag en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur. De werktijden zijn ongeveer van 09.30 – 13.30 uur en 
in overleg kan je wekelijks, tweewekelijks of anders ingeroosterd worden.  
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Berend Gunnink, teamleider Ontmoeting 
in Het Open Huis: e bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl, m 06 - 5181 9820. 
 
 
 
Medewerker Het Open Huis pakket (woensdag- en donderdagochtend) 
 
Als medewerker van Het Open Huis pakket help je op donderdagochtend in een team mee 
om de pakketten klaar te zetten voor bezoekers die de pakketten in ontvangst gaan nemen. 
Om 11 uur komen de bezoekers de voedselpakketten ophalen. Er is dan tijd en ruimte om de 
bezoekers te ontmoeten en samen koffie te drinken.  
 
Als medewerkers van Het Open Huis pakket ben je dus zowel praktisch bezig (klaarmaken en 
uitdelen van voedselpakketten) als sociaal betrokken. 
 
We zoeken enthousiaste christelijke vrijwilligers die het leuk vinden zowel praktisch bezig te 
zijn, de pakketten samen te stellen en die zich in willen zetten voor de klanten van Het Open 
Huis pakket. De werktijden zijn donderdagochtend van 9.30 – 13.00 uur en in overleg kan je 
wekelijks, tweewekelijks of anders ingeroosterd worden. 
Daarnaast zoeken we vrijwilligers die op donderdagochtend in de inloop de vrijwilligers en 
bezoekers van koffie en thee willen voorzien.  
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Berend Gunnink, teamleider Ontmoeting 
in Het Open Huis: e bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl, m 06 - 5181 9820. 
 


