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Wonen en werken op een prachtige plek  
in een kleinschalig, regelarm woonhuis  
waar veel ruimte en aandacht is voor de huisgenoten en hun specifieke beperkingen en talenten. 
 
Voor Arkhuis Pelletier in Bloemendaal zijn we op zoek naar een enthousiast 

inwonend stel 
 
De Arkgemeenschap Haarlem kijkt altijd uit naar mensen die hun leven willen delen met onze 
huisgenoten: mensen met én zonder verstandelijke beperking. We zoeken bewoners die zich langere 
tijd met ons willen verbinden. 
 
Wie zoeken we dan?  
Mensen die het fijn vinden om in groepsverband te leven. Mensen die tijd en aandacht willen 
schenken aan hun huisgenoten. Mensen die open staan en begrip hebben voor het leven met een 
(verstandelijke) beperking. Mensen die een stuk van hun leven willen delen, met bezieling en 
daadkracht.  
In ieder geval van één van het stel vragen we ervaring in de zorg voor mensen met een beperking. 
 
Wat vragen we?  
• Dat je het leven wil delen met de huisgenoten: vijf volwassenen met een verstandelijke beperking 

en/of autisme, een logé en twee of drie huisgenoot-woonbegeleiders. Dat doe je samen met 
(uitwonende) collega’s, vrijwilligers en een hele gemeenschap die dat draagt.  

• We verwachten van je/jullie dat je actief bijdraagt aan een goede sfeer in huis, veilig, vriendelijk, 
actief en gastvrij. Van één van jullie twee verwachten we ook dat je een aantal verantwoordelijke 
diensten per week gaat doen. En van jullie beiden verwachten we dat je regelmatig ‘zomaar’ 
aanwezig bent in de woonkamer(s) of de tuin voor de maaltijd, een gesprekje, spelletje of een 
andere activiteit.  

• We  vragen van jullie dat je je voor een aantal jaren aan ons verbindt, zodat je de overgang naar 
de nieuwbouw mee kan maken. 

 
Wat bieden we?  
• Om te beginnen bieden we je een bijzondere groep huisgenoten, met wie het leuk samenleven is. 

En dat in een prachtige omgeving. 
• Voor één van de twee bieden we een vast dienstverband, binnen de CAO gehandicaptenzorg. De 

omvang van het contract stellen we in overleg vast. 
• We bieden een zelfstandig  tweekamerappartement voor twee personen, in Arkhuis Pelletier aan 

de Krommelaan in Bloemendaal. Daarnaast kun je gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes 
en de geweldige tuin rond het huis.  

• Behalve van een woongroep maak je deel uit van een relatief klein team van zeer betrokken 
woonbegeleiders. De Ark is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap, waar je alle 
betrokkenen persoonlijk kent. De kleinschaligheid maakt het werken met korte lijnen in een 
informele cultuur. Direct en open contact is de dagelijkse gang van zaken.  
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• Over een paar jaar verhuizen we naar nieuwbouw op landgoed Dennenheuvel, waar we zullen 
uitbreiden naar drie woongroepen. De plannen voor de nieuwbouw zijn bijna te mooi om waar te 
zijn. 

• Het leven in Pelletier en in de gemeenschap van De Ark kost je tijd en vraagt flexibiliteit, maar het 
brengt je ook veel. Te veel om hier op te noemen. 

 
Wat kost het?  
Voor het wonen betaal je een huur of gebruiksvergoeding, woon- en servicekosten en een vast bedrag 
per dag voor je maaltijden.  
 
Hoe nu verder? 
De stap naar wonen in een woongroep als deze maak je niet zomaar. Zeker niet als stel. Wij denken 
dat daar een periode van kennis maken, op bezoek komen, van alles met elkaar bespreken, elkaar 
aanvoelen enzovoorts aan vooraf gaat. Dus heb je belangstelling?   
• Kijk voor meer informatie op www.arkhaarlem.nl en/of 
• neem contact op met en stel je eerste vragen aan: Marc Wopereis, de 

gemeenschapsverantwoordelijke. Dat kan telefonisch: 06 2919 0109 of per mail: 
marcwopereis@arkhaarlem.nl en/of 

• kom eens kijken bij onze weeksluiting op de vrijdagmiddag, vanaf 16.45 uur in de Adelbertkapel 
aan de Dennenweg in Bloemendaal en/of 

• stuur een mail met jullie motivatie en cv’s. 
• Maak een bezoekafspraak. 

 
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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