
 

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 —  
 
 
 
 
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 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.  
 
Ter ondersteuning en versterking van het werk in en om de Paardenberg in Transvaal  
zoekt Stek met onmiddellijke ingang naar een  

 
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 

PAARDENBERG (m/v) 
voor 10 uur per week (0,28 fte) voor 2 jaar 

 
Belangrijkste werkzaamheden  

- Vrijwilligers opleiden en ondersteunen zodat zij zelfstandig activiteiten in de 
Paardenberg kunnen organiseren en/of uitvoeren.  

- In samenwerking met de diaconaal werker het activiteitenaanbod van de Paardenberg 
aanpassen aan de wensen en mogelijkheden van de deelnemers en vrijwilligers uit de 
wijk.  

- Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers om gezamenlijk de 
activiteiten en projecten in de buurt mee uit te voeren.  

- Het onderhouden van en participeren in maatschappelijke netwerken om voeling te 
houden met wat er leeft en speelt in de wijk.  

 

Werkplek is de wijk Transvaal.  
Transvaal is 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-kerkhuis is de Paardenberg een levendig 
centrum waar iedereen welkom is en waar veel activiteiten plaatsvinden, variërend van 
voedselbank tot kringviering, maaltijden en raad- en daadbalie. Al ruim 25 jaar zijn wij aanwezig 
in en met de buurt waarin wij met diverse partners samenwerken.  



Functie-eisen  
De persoon die wij zoeken  

- heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de agogische c.q. sociale sfeer  

- is in staat het eigen werk te structureren, maar kan ook goed improviseren  

- heeft aantoonbare ervaring in het werken met en begeleiden van vrijwilligers  

- heeft verbindend vermogen en kan goed samenwerken;  

- is communicatief sterk en kan goed netwerken,  

- heeft gevoel voor een multiculturele en multireligieuze wijk en kan bruggen bouwen 
over culturele en taalgrenzen heen.  

- heeft affiniteit met de presentiebenadering  

- kan anderen bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging en levenshouding;  

- kan in voorkomende gevallen ook andere taken voor Stek uitvoeren.  
 

Wij bieden  
- uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving  

- een team van ervaren en gedreven collega’s  

- een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging  

- goede arbeidsvoorwaarden inclusief 13de maand volgens de arbeidsvoorwaardenregeling 
van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en 
ervaring – van minimaal € 2.568,38 en maximaal € 3.733,35 bruto per maand op fulltime 
basis  

 

Informatie en solliciteren  
Meer informatie over het werk van Stek is te vinden op www.stekdenhaag.nl. Nadere informatie 
over de vacature is te verkrijgen bij Willeke Eikelenboom (afdelingsmanager) via 
telefoonnummer 070-3181616.  
 
Reageren kan tot en met 3 juli 2020. Je motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, stuur 
je naar Jeannette Remigius (managementassistent) via e-mailadres jremigius@stekdenhaag.nl.  
De eerste gespreksronde zal plaats vinden op 13 juli 2020.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.stekdenhaag.nl/
mailto:jremigius@stekdenhaag.nl

