
Stek wil mensen stimuleren 

zich met elkaar te  

verbinden en elkaar te 

beschermen, elkaar te 

versterken en te  

bezielen. 

 

  

 

 

 
V A C A T U R E 
 

Voor Stek tellen mensen, in het bijzonder kwetsbare en 

gemarginaliseerde mensen. Stek heeft projecten door de 

hele stad en locaties in buurten en wijken, waarin circa 

45 professionals samenwerken met ruim 900 vrijwilligers. Stek is de uitvoeringsorganisatie 

voor diaconaal en missionair werk van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. 

 

Budgetmaatjes070 is een project van Stek. Budgetmaatjes070 ondersteunt 

inwoners van Den Haag die om welke reden dan ook in de schulden zijn 

geraakt en daar uit willen komen. Deelnemers worden aan een maatje 

gekoppeld, zodat ze samen de specifieke schuldproblemen kunnen 

aanpakken. De maatjes worden getraind en begeleid, vooral door vrijwillige 

coördinatoren. Kwaliteit, samenwerking, effectmeting en vergroting van 

het bereik staan hoog op de agenda. 

 

Vanwege tijdelijke uitleen van personeel zijn we op zoek naar een  

 

projectmedewerker Budgetmaatjes070 

voor 10 uren per week (0,28 fte)  
 

die de projectleiders ondersteunt bij diverse werkzaamheden.  

 

 

Werkzaamheden: 

• ondersteuning bij werven, binden en begeleiden van vrijwilligers en deelnemers;  

• ondersteunen bij de kwaliteitsmetingen bij deelnemers; 

• ondersteunen bij het verzamelen van onderzoeksgegevens ten behoeve van een 

onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam; 

• ondersteunen van het project op het vlak van communicatie en administratie; 

• ondersteunen bij de organisatie van thema-avonden en trainingen voor vrijwilligers en 

deelnemers; 

• zorg dragen voor financiële en inhoudelijke rapportages; 

• bijdragen aan de verdere ontwikkeling en continuïteit van het project; 

• soms een taak ten behoeve van Stek in haar geheel uitvoeren. 
  



Wij zoeken iemand: 

• met ervaring op het gebied van projectondersteuning;  

• die goed kan samenwerken; 

• die weet wat het is om in een vrijwilligersorganisatie te werken en die ervaring heeft in 

de werving en begeleiding van vrijwilligers; 

• met goede contactuele vaardigheden;  

• die andere mensen kan enthousiasmeren en bezielen; 

• die ervaring heeft met de werving via sociale media; 

• die bereid is om af en toe op een zaterdag te werken en ook wel eens op een avond; 

• met een afgeronde sociale agogische of communicatie-opleiding op HBO-niveau; 

• met kennis op het gebied van armoedeproblematiek en (financiële) schuldhulpverle-

ning of de bereidheid om zich die eigen te maken; 

• met een open, christelijke levensovertuiging. 

 

Wij bieden:  

• een dienstverband van 6 maanden; 

• uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk in Nederland; 

• een salaris – afhankelijk van opleiding en ervaring - van minimaal € 2.327,09 en 

maximaal € 3.198,62 bruto per maand (bij 36 uur per week); per 1 januari 2020 geldt 

een salarisverhoging van 2%; 

• een mooie baan in een fijne organisatie met prachtig werk voor kwetsbare mensen. 

 

 

Informatie en solliciteren 

Meer informatie over het project is te vinden op de website van www.budgetmaatjes070.nl 

en over Stek op www.stekdenhaag.nl.  

 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met een van beide 

projectleiders, Pauline Eggink of Christi Loor, beiden bereikbaar via tel. 070-3181616. 

 
Solliciteren kan tot en met 28 november 2019 door een motivatiebrief en een curriculum 

vitae te sturen aan Jeannette Remigius (managementassistente) via 

jremigius@stekdenhaag.nl.  
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