
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Heb jij oog voor mensen en hun noden en een groot hart voor mensen in de marge? Ben jij 

de spil die ons buurt-en-kerkhuis goed laat functioneren en zichtbaar houdt in de wijk? Zorg 

jij met je handelen en manier van aanwezig zijn voor een warme en toegankelijke sfeer? Ben 

jij iemand die de vrijwilligers tot bloei laat komen?  

 

Dan ben jij de  

inspirerende en verbindende 

diaconaal werker 
voor 32 uur per week 

 

die we zoeken voor ons buurt-en-kerkhuis De Paardenberg in de Haagse wijk Transvaal. 

Als diaconaal werker:  

- draag je bij aan het versterken van de eigenwaarde van mensen in kwetsbare posities;  

- bevorder je vertrouwen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden;  

- heb je aandacht voor levensvragen en spiritualiteit in de brede zin van de samenleving;  

- initieer je projecten en stuur je ze aan, inclusief het schrijven van en rapporteren op pro-

jectaanvragen voor financiering;    

- bied je ondersteuning aan de lopende en nieuwe activiteiten gericht op de versterking 

van verbindingen tussen de wijkgemeente en de buurt en tussen buurtbewoners onder-

ling;  

- geef je vorm aan en ga je voor in laagdrempelige (interreligieuze) vieringen en rituelen;  

- signaleer je relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en vraagstukken en weet je deze 

te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie en ontwikkelde projecten;  

- onderhoud je een (wijk)netwerk onderhoud en stimuleer je samenwerking gericht op de 

diaconale doelen en uitdagingen in de wijk;  

- versterk je door je coachende vaardigheden (samenwerking  tussen) vrijwilligers en werf 

je tijdig nieuwe vrijwilligers. 

 



Wij zoeken iemand: 

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

niveau;  

- die ervaring heeft in het voeren van gesprekken met mensen met een diversiteit aan 

verhalen en achtergronden;   

- die het aandurft om een langdurige relatie met buurtbewoners aan te gaan;  

- die zich thuis voelt in de interculturele samenleving en zich staande kan houden in een 

boeiende maar soms complexe grootstedelijke omgeving;  

- die kan improviseren, flexibel is in werktijden en buiten gebaande kaders kan denken;   

- met ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van (diaconale) projecten, bij voor-

keur opgedaan in een kerkelijke of maatschappelijke organisatie;   

- die mensen en organisaties met elkaar kan verbinden;  

- die goed kan samenwerken met vrijwilligers, wijkpredikanten en collega’s van Stek;  

- die oog heeft voor de vernieuwing van stad en kerk in een grootstedelijke samenleving;  

- die anderen kan bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging; 

- die bij voorkeur woonachtig is in Den Haag of directe omgeving. 

Wij bieden: 

- een uitdagende baan in een inspirerende en informele omgeving, met betrokken col-

lega’s en vrijwilligers met hart voor mensen en hart voor de stad; 

- ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling onder meer in de vorm van col-

legiale intervisie; 

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

verkeer, volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland 

en een salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) van minimaal € 2.572 en maximaal € 

4.350 bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week).  

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

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Meer over ons 

Als diaconaal werker ga je aan de slag in Transvaal, een kleurrijke en levendige Haagse buurt. 

Een buurt waar heel de wereld woont. Uitvalsbasis voor het werk is de centraal gelegen 

Paardenberg, een markant (voormalig) kerkgebouw, een baken in de wijk. Als buurt-en-kerk-

huis is de Paardenberg een gastvrij centrum waar iedereen welkom is en waar veel activitei-

ten plaatsvinden, variërend van voedselbank tot kringviering, maaltijden en inloopspreek-

uur. Al ruim 25 jaar zijn wij aanwezig in en met de buurt waarin wij met diverse partners sa-

menwerken.  

Stek – voor stad en kerk – is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie 

in Den Haag. De ca. 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 850 vrijwilligers in 

voor de vrede van de stad door mensen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen be-

schermen, versterken en bezielen. Stek ontwikkelt activiteiten voor een leefbare stad en ter 

ondersteuning van levendige en solidaire gemeenschappen 



 

Informatie en solliciteren:  

Meer informatie over het werk van Stek en de Paardenberg is te vinden op www.stekden-

haag.nl. Voor vragen over deze functie kun je via telefoonnummer 070 318 16 16 contact op-

nemen met Willeke Eikelenboom (manager). 

 

Reageren kan tot en met 15 februari 2022 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld 

van een curriculum vitae, op te sturen naar Jantine Wignand (jwignand@stekdenhaag.nl).  

 

De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 18 februari (1e ronde) en op vrijdag 25 februari 

(2e ronde) 2022. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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