Stek is de organisatie voor diaconaal en missionair werk van de Protestantse Kerk en
Diaconie in Den Haag. De ca. 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met de ruim 900
vrijwilligers in voor de vrede van de stad. Stek is werkzaam in buurt-en-kerkwerk,
armoedebestrijding, ondersteuning van ongedocumenteerden en vluchtelingen, diaconaal
(opbouw)werk, jeugdwerk (zingeving en geloofsontwikkeling) en ouderenwerk. Het Stekbudget voor 2022 bedraagt 3,8 miljoen euro.
Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een aantal bestuursleden, in combinatie met
de wens het bestuur te versterken, is het bestuur van Stek op zoek naar

3 nieuwe bestuursleden
onbezoldigd, ca. 2 dagdelen per maand
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk
Den Haag, na advies van de Protestantse Diaconie Den Haag. De Diaconie is de grootste
opdrachtgever van de organisatie. Daarnaast voert Stek projecten en werkzaamheden uit die
gesubsidieerd worden door de Gemeente Den Haag en door een reeks van fondsen.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmalig
herbenoembaar.
Vanuit de wens op een aantal specifieke portefeuilles en deskundigheden het bestuur te
versterken, wil het bestuur uitbreiden tot het statutaire maximum aantal van 7
bestuursleden. Concreet gaat het om de volgende functies:
Bestuurslid met taakaccent communicatie
Stek verricht mooi en goed werk in de stad. Dat doet Stek in opdracht van de Protestantse
Kerk en Diaconie, die een gemeenschap wil zijn en bevorderen waarbinnen kwetsbare

mensen tot hun recht komen. Daarom werkt Stek aan plekken en projecten waar mensen
worden gestimuleerd om zich met elkaar te verbinden, elkaar te versterken, te beschermen
en te bezielen. steunen en versterken, inspireren en bezielen. Dat is wat we doen en wat we
over het voetlicht willen brengen. Niet alleen om de stad te tonen wat Stek doet, maar
vooral ook om draagvlak voor dit werk te behouden en te vergroten wil Stek de komende
jaren meer aandacht besteden aan communicatie. Om de organisatie hierin te ondersteunen
zoeken wij een communicatie-professional die vanuit het bestuur hierover mee wil denken.
Bestuurslid met taakaccent overheid
Het werk van Stek wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Diaconie van de
Protestantse Kerk in Den Haag. Dat laat onverlet dat zowel financieel als in de uitvoering van
de werkzaamheden – zorgen dat het werk van Stek aansluit op een bredere, veelal
gemeentelijke aanpak – contact met overheden van groot belang is. Daarbij gaat het om
zowel de gemeente Den Haag als andere bestuursorganen. Om te snappen wat er speelt,
wat er gaande is, maar ook om meer zicht te krijgen op succesvolle contacten en routes,
zoekt het Stekbestuur een bestuurslid met taakaccent overheid. Bij voorkeur een persoon
die zelf niet vanuit een subsidierelatie betrokken is bij het werk van Stek.
Bestuurslid met taakaccent diversiteit/andere religie
Hoewel Stek een organisatie is die volledig gedragen wordt door en ingebed is in de
Protestantse Kerk, Diaconie en traditie van Den Haag, zien we dat de mensen voor wie Stek
werkt qua levensovertuiging, cultuur en achtergrond zeer divers zijn. Logisch, want Stek wil
er zijn voor iedereen. Om de wensen en noden van de brede groep mensen voor wie Stek er
wil zijn goed te kunnen verstaan, wil het bestuur zich versterken met een bestuurslid uit een
andere, relevante, traditie. Hierbij denken we primair aan een vertegenwoordiger die zijn of
haar roots heeft in een andere, in Den Haag relevante geloofstraditie. We hopen hiermee
zowel voor de medewerkers van Stek als voor de mensen met wie Stek werkt binnen het
bestuur meer antenne te ontwikkelen. Diversiteit in het werk vraagt ook diversiteit in het
bestuur.
Kwalificaties
Bestuursleden van Stek
• staan achter de doelstellingen en missie van Stek;
• zijn gemotiveerd om – op hun manier – bij te dragen aan de vrede voor de stad;
• voelen zich verwant met de doelstellingen en inspiratie van de Protestantse Kerk in
Nederland en Den Haag;
• hebben ervaring met vrijwilligerswerk of zijn bereid die ervaring op te doen;
• hebben bestuurlijke ervaring of zijn bereid die ervaring op te doen;
• zijn bij voorkeur woonachtig in Den Haag of in de Haagse regio;
• hebben tijd om (minstens) 2 dagdelen per maand aan het bestuurswerk van Stek te
besteden.

Informatie en reageren
Ingangsdatum is 1 april 2022 dan wel een datum zo spoedig mogelijk daaropvolgend. Het
betreft een onbezoldigde functie, gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Nadere informatie over het werk van Stek en over het zijn van bestuurslid kan worden
ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur van Stek, de heer Chris van Dam
(cjlvandam@hetnet.nl) of bij de directeur van Stek, de heer Derk Stegeman
(dstegeman@stekdenhaag.nl of 070-3181616).
Reageren kan door het sturen van een motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae,
aan de directeur van Stek, de heer Derk Stegeman, via zijn email (zie hierboven).
Bestuursleden van Stek worden op voordracht van het bestuur van Stek benoemd door de
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, na advies van de Protestantse
Diaconie.
De sluitingstermijn is 28 februari 2022.

