
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haal je er voldoening uit om tieners (10 - 16 jaar) te zien genieten en te laten groeien in 

zelfvertrouwen? Wil jij ouders ondersteunen in het veilig laten opgroeien van hun kinderen in een 

wijk waar enorm veel uitdaging ligt? Dan maken wij graag kennis met je!  

 

Voor ons project de Kinderwinkel zoeken wij iemand die zich samen met een collega en vrijwilligers 

wil inzetten voor een veilige plek voor kinderen en tieners in de wijk Moerwijk.  

We zijn op korte termijn op zoek naar een  

 

Enthousiaste en ondernemende 
 

Jeugdwerker 
voor 28 uur per week  
 

Wat ga je doen: 

• Het ontwikkelen, organiseren en coördineren van activiteiten voor tieners en voor ouders 

met jonge kinderen; 

• Mede zorg dragen voor het optimaal functioneren van de locatie. Samen met de 

kinderwerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en de uitvoering 

van het geheel van de activiteiten van de Kinderwinkel; 

• Het werven en begeleiden (stimulering, training, coaching) van vrijwilligers; 

• Het werven van tieners voor deelname aan activiteiten (door middel van straatwerk, 

publiciteit, sociale media, e.d.); 

• Gestalte geven aan profiel en presentie van de Kinderwinkel in de wijk en het stadsdeel; 

• Participeren in netwerken die voor de uitvoering van het werk van belang zijn; 

• Deelnemen aan relevante activiteiten van Stek; 

• Incidenteel meewerken aan evenementen (zoals de kerk- en schoolvieringen). 



 

Wij zoeken iemand 

• met een relevante, afgeronde HBO-opleiding (Social work/SPH/GPW/CMV of vergelijkbare 

agogische opleiding); 

• met hart en ziel voor kinderen en tieners;   

• met ervaring in buurtwerk met tieners;  

• met ervaring en plezier in de begeleiding van en de samenwerking met vrijwilligers; 

• die goed kan organiseren; 

• met begrip, affiniteit en inlevingsvermogen voor de situatie van kinderen, tieners en ouders 

in een probleemwijk ; 

• die goed kan omgaan met de straatcultuur van tieners en kinderen ; 

• met sensitiviteit voor levensbeschouwelijke vragen en de vaardigheid om die thematiek in 

het werk ook een plaats te geven; 

• die bereid is om als diaconaal-missionair werker verbonden te worden met de 

wijkgemeente van de Marcuskerk; 

• die in staat is beleidsmatig te denken en zelfstandig te werken; 

• die bereid is om ’s avonds en af en toe ook in het weekend te werken. 

 

Wij bieden: 

• Werk in een dynamische en vrolijke organisatie van bevlogen medewerkers met hart voor 

mensen in moeilijke situaties; 

• Een aantrekkelijk en breed takenpakket; 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse 

Kerk in Nederland, w.o. een dertiende maand; 

• Een salaris – afhankelijk van opleiding en ervaring – van minimaal € 2.586 en maximaal € 

3.759 bruto per maand (bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week); 

• Scholingsmogelijkheden en talentontwikkeling; 

• Een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging. 

 

Iets meer over ons 

De Kinderwinkel is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende 

afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. In de Kinderwinkel 

zijn 40 vrijwilligers en twee beroepskrachten actief. Ze zorgen er samen voor dat de Kinderwinkel 

die veilige thuisplek voor kinderen en tieners in Moerwijk is. De vrijwilligers komen uit de wijk zelf 

en uit de nabijgelegen Marcuskerk. De Marcuskerk heeft de Kinderwinkel in 1995 opgericht, de 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken wordt door Stek behartigd.  

 

Stek - voor stad en kerk is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag. De 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 beschermen, versterken en bezielen. 

Stek ontwikkelt activiteiten voor een leefbare stad en ter ondersteuning van levendige en solidaire 

gemeenschappen. De uiteenlopende projecten zijn gericht op armoedebestrijding, ondersteuning 

van ongedocumenteerden en vluchtelingen, jeugdwerk en ouderenwerk. 

 



 

Informatie en solliciteren  

Meer informatie over het werk van Stek en de Kinderwinkel is te vinden op 

www.kinderwinkeldenhaag.nl en www.stekdenhaag.nl. Voor meer informatie over de vacature kun 

je contact opnemen met Marijke Beker, jeugdwerker, via 06-45113686 en mbeker@stekdenhaag.nl 

of Henriëtte Boerma, afdelingsmanager, via 070-3181616, hboerma@stekdenhaag.nl.   

 

Solliciteren kan tot en met 30 juni 2021 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een 

curriculum vitae te sturen, gericht aan Henriëtte Boerma en verstuurd naar Marianne 

Polderman(mpolderman@stekdenhaag.nl)  De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 6 

of 7 juli. 

 

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