
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 bijna 50 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 wijkdiaconieën, 

armoedebestrijding en individuele hulpverlening, ondersteuning en  

opvang van vluchteling alsook in verschillende vormen van ouderenwerk en van kinder- en 

jongerenwerk.  

 

Wegens ziektevervanging zoekt Stek zo spoedig mogelijk een 

 

Diaconaal ouderenwerker(m/v) 

voor 22 uur per week 

Taken  

- leiding geven aan en uitvoeren van het project ‘Blijf je nog even’; een 

bezoek/maatjesproject aan ouderen in Loosduinen en Mariahoeve  

- ontwikkeling en uitvoering van Zomerstek en Winterstek, twee vooral voor ouderen 

ontwikkelde programma’s van recreatie en bezinning met een rijk aanbod van 

workshops en andere activiteiten 

- leiden van bezinnende groepsgesprekken van ouderen in 4 of 5 zorgcentra 

- opstellen van projectplannen en projectbegrotingen alsook budgetbeheer en 

zorgdragen voor inhoudelijke en financiële rapportages van de projecten.  

 

Functie-eisen 

-  afgeronde relevante opleiding op Hbo-niveau 

- aantoonbare ervaring als ouderenwerker 

-  deskundigheid op het gebied van grootstedelijke problematiek in relatie tot ouderen; 

-  sterke communicatieve kwaliteiten 

- beschikken over een open christelijke levenshouding en enige kennis van de  

      kerkelijke wereld. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.  

De functie is ingeschaald in schaal 9 (min. € 2.397,- en max. € 3.483 ,- bruto per maand 

bij een werkweek van 36 uur). 

De duur van de aanstelling is afhankelijk van de re-integratie van de huidige 

ouderenwerker. 

 



Informatie over de functie is te krijgen bij Henk Baars, afdelingsmanager, tel. 06-

41170229.  

 

Sollicitaties met een motivatiebrief en CV zijn welkom via hbaars@stekdenhaag.nl.   

Sluitingsdatum is 11 december 2017.  

 

De eerste ronde gesprekken vindt plaats in week 50. 

 

 


