
Stek wil mensen stimuleren  

zich met elkaar te verbinden 

en elkaar te beschermen, 

elkaar te versterken  

en te bezielen. 

    

 

 

Stek is de organisatie voor diaconaal en 

missionair werk van de Protestantse Kerk in de regio Den 

Haag. De ca. 45 medewerkers van Stek zetten zich samen 

met ruim 900 vrijwilligers in voor de vrede van de stad. Stek  

is vooral actief in diaconaal opbouwwerk, ondersteuning van 

wijk diaconieën, armoedebestrijding en individuele hulpverlening,  

ondersteuning en opvang van vluchtelingen en in het bijzonder van ongedocumenteerden, als ook in 

verschillende vormen van ouderenwerk en kinder- en jongerenwerk. 

 

Wegens pensionering en wegens een verhuizing zijn er 2 vacatures voor diaconaal werker ontstaan. 

Voor deze vacatures komen wij graag in contact met inspirerende kandidaten. 

 

 

2 diaconaal werkers (v/m) 

- Buurt-en-Lukaskerk (ca. 32 uur) 

- Den Haag Zuidwest (ca. 32 uur) 

 

 

Werkzaamheden:  

— het ondersteunen van lopende en het initiëren van nieuwe activiteiten en projecten die de ver-

bindingen tussen de wijkgemeente en de buurt en tussen buurtbewoners onderling versterken; 

— het bijdragen aan het versterken van de eigenwaarde van mensen in kwetsbare posities; 

— het bevorderen van vertrouwen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden; 

— vormgeven aan en voorgaan in laagdrempelige (interreligieuze) vieringen en rituelen; 

— volgen en signaleren van relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en vraagstukken en deze 

vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie en ontwikkelde projecten; 

— onderhouden van een (wijk)netwerk en stimuleren van samenwerking gericht op de diaconale 

doelen en uitdagingen in de wijk; 

— werven, coachen, instrueren en begeleiden van medewerkers en vrijwilligers gericht op een goe-

de uitvoering van de projecten en op het versterken van deze mensen; 

— het opstellen van projectplannen en –begrotingen als ook van rapportages ten behoeve van fond-

senwerving en het zorgvuldig beheren van het projectbudget;  

— in voorkomende gevallen het verrichten van werkzaamheden voor de organisatie als geheel. 

 

Wij zoeken twee mensen: 

— met een afgeronde theologische of sociaal agogische opleiding op HBO- of universitair niveau; 

— met ervaring in het opzetten en begeleiden van projecten, bij voorkeur opgedaan in een kerkelij-

ke of maatschappelijke organisatie;  

— die mensen en organisaties met elkaar kunnen verbinden; 

— die goed kunnen samenwerken met vrijwilligers, wijkpredikanten en collega’s van Stek; 



— die communicatief sterk zijn; 

— die oog hebben voor de vernieuwing van stad en kerk in een grootstedelijke samenleving; 

— die anderen kunnen bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging; 

— die bij voorkeur woonachtig zijn in Den Haag of directe omgeving. 

 

De wijken hebben te bieden: 

  •  Schilderswijk: De Schilderswijk is een kleurrijke en levendige buurt waar mensen van meer dan 

100 nationaliteiten wonen. Uitvalsbasis voor het werk is de Lukaskerk aan de rand van de Schil-

derswijk, een levendige plek met activiteiten als voedselbank, kringviering en een raad-en-

daadbalie in de steigers. We zoeken iemand die met een bestaand team de wijk en haar bewo-

ners verder kan versterken en de contacten in de wijk wil uitbreiden. Over het werk vindt af-

stemming plaats met de commissie Buurt-en-Lukas. 

  •  Den Haag Zuidwest: Ook in Zuidwest staat de samenwerking met vrijwilligers centraal in pro-

jecten van en voor de buurt. Hier openen wij samen met de Shalomkerk dit najaar een nieuw 

buurt-en-kerkhuis: een locatie die jij samen met de buurt, de kerk, met vrijwilligers en met ande-

re organisaties tot een welkome en veilige plek kunt maken. Ook de sociale supermarkt Kies! 

hoort bij het werk. Voor dit stadsdeel zoeken wij iemand die het leuk vindt om te pionieren en 

om verbindingen te leggen. Het werk krijgt vorm in nauwe afstemming met de wijkdiaconie. 

 

Wij bieden: 

— een uitdagende baan in een inspirerende en informele omgeving, met betrokken collega’s en 

vrijwilligers met hart voor mensen en hart voor de stad; 

— ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling onder meer in de vorm van collegiale 

intervisie; 

— goede arbeidsvoorwaarden, w.o. een dertiende maand en vergoeding voor woon-werkverkeer, 

volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – 

afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal €2.454,77 en maximaal €4.152,11bruto per 

maand op fulltime basis; per 1 januari 2020 volgt een salarisverhoging van 2%. 

— een arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met daarna de mogelijkheid voor een ar-

beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Informatie en solliciteren:  

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij Derk Stegeman en Froukien Smit (Schilderswijk) en bij 

Irene Kapinga en Kees Buist (Den Haag Zuidwest) via telefoonnummer (070) 318.1616. 

Reageren kan tot 6 oktober 2019 door een geïnspireerde en gemotiveerde sollicitatiebrief vergezeld 

van een CV te sturen naar Jeannette Remigius (managementassistent): jremigius@stekdenhaag.nl. 

De eerste ronde van selectiegesprekken staat gepland op 16 en 17 oktober 2019. 

 

Het is mogelijk om algemeen op de functie van diaconaal werker te solliciteren, als ook om speci-

fiek te solliciteren op de functie in een bepaald stadsdeel.  


