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Voorbeeld vacature buurtpastor 
 

Het werk van de stichting … kenmerkt zich door trouwe aandacht en liefdevolle 

zorg voor met name kwetsbare mensen in achterstandsbuurten. Het gaat ons om 

het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in de 

buurtsamenleving.   

 Stichting … is op zoek naar een   

Buurtpastor (m/v)    (20 uur)  

om in de … wijk er te zijn voor bewoners in situaties van sociale uitsluiting en 

achterstanden, vaak ten gevolge van armoede en culturele achtergrond. Vanuit 

de presentiebenadering gaat de buurtpastor een relatie aan met deze 

buurtbewoners en bouwt van daaruit het pastoraat op. De buurtpastor wordt 

ingewerkt en begeleid door een collega die  de buurt goed kent. De vacature 

ontstaat doordat een collega minder gaat werken.  

Wij zoeken iemand - met kennis van en ervaring met werken volgens de 

presentiebenadering in een buurt - die in staat is tot het aangaan van relaties 

met de meest kwetsbare buurtbewoners - met een pastoraal/ theologische 

opleiding of vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau, die zich thuis voelt 

in een oecumenische setting en zijn/haar op het Evangelie geïnspireerd geloof 

met gevoel, verstand en in gedrag vorm en inhoud kan geven.  - die openstaat 

voor consultatie van collega-pastores, feedback vraagt en geeft en 

ontwikkelingsbereid is - die bereid en in staat is tot samenwerking met andere 

organisaties in het sociale domein  

 Gezien de teamsamenstelling gaat onze voorkeur uit naar een collega met 5 jaar 

relevante werkervaring  

Wij bieden - werk waarbij je echt iets kunt betekenen voor de meeste kwetsbare 

mensen in de samenleving - deskundige begeleiding - veel zelfstandigheid in een 
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platte organisatie met korte lijnen - een contract voor 1 jaar (met mogelijke 

verlenging) - arbeidsvoorwaarden conform de Rechtspositieregeling Pastoraal 

Werk(st)ers in de RK-Kerk en salarisschaal 10 van de CAO Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening  

 Geïnteresseerd? Solliciteer voor … door een brief met motivatie en cv te sturen 

aan … per mail naar email adres.  

Meer weten?  Kijk op  onze website of bel  met …   

  



 

3 

Voorbeeld vacature presentiewerker 
  

De Stichting … is op zoek naar een presentiewerker (parttime)  

 De Stichting werkt aan samenhang en leefbaarheid in wijken van … die na jaren 

van bouwperikelen in de komende jaren een transformatie zullen ondergaan. 

Daarbij richt de stichting zich nadrukkelijk op alle bewoners ongeacht 

overtuiging, gezindte of nationaliteit. Samen met de kerken levert zij op haar 

eigen manier een positieve bijdrage aan het welzijn en de samenhang in de wijk 

waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van pastoraat, die meer aansluiten 

bij de belevingswereld van mensen.  

Wie zoeken wij? De presentiewerker heeft een dienstverlenende instelling met 

een passie voor mensen en de buurt. De presentiewerker richt zijn of haar werk 

in vanuit de relaties die geleidelijk en van onderop met de buurtbewoners 

aangegaan worden. In dat kader houdt de presentiewerker zich vrijelijk op in het 

leefmilieu van de betrokkenen, zorgt ervoor toegankelijk, vindbaar en nabij te 

zijn. En zoekt (radicale) aansluiting en afstemming, en respecteert het anders-

zijn van de ander.  Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de 

betrokkenen.    

De presentiewerker werkt niet vanuit een kantoor en bureau maar vanaf de 

stoep.  De daarbij aansluitende basisbeweging is: naar de ander toe, in plaats 

van omgekeerd. Essentieel is het werken aan vertrouwen en vertrouwdheid, aan 

goede bekendheid over en weer, aan het ingaan op de manifeste maar ook op de 

minder goed zichtbare vragen, behoeften en verlangens van buurtbewoners. Ook 

als de problemen groot of zelfs onoplosbaar zijn/ lijken, blijft de 

presentiebeoefenaar de bewoners nabij.   

 De presentiewerker deelt het leven met de bewoners en ziet hen dus ook in hun 

vreugde, kracht en eer, niet alleen in de problematische aspecten van het leven, 

maar heeft ook oog voor de levensbeschouwelijke dimensies van het leven.  Op 

voorhand zijn er geen vragen waarmee men niet zou kunnen aankloppen bij de 

presentiewerker. Er is een projectplan opgesteld, dit is bij de voorzitter van het 

bestuur op te vragen.    

Functie-eisen  

• Je bent een creatieve en veelzijdige pionier met gevoel voor humor en 

relativeringsvermogen, die als presentiewerker beschikbaar wilt zijn voor onze 

doelgroep, belangeloos en zonder voorwaarden vooraf en wilt mee oplopen met 

kwetsbare mensen die aandacht of geestelijke steun nodig hebben in hun 

bestaan op straat en in de opvang,  

• Je bent thuis in de presentiemethode,   

• Je verricht de werkzaamheden vanuit een open levensbeschouwelijke 

gevoeligheid en staat open voor de zin- en levensvragen van mensen in de wijk,   
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• Je hebt relevante ervaring en bent samenwerkingsgericht, in staat tot het 

creëren van draagvlak, kunt vertrouwen winnen en mensen inspireren en weet 

vrijwilligers te werven en begeleiden,  

• Je hebt een onderzoekshouding om de werkwijze te kunnen beschrijven en in 

een breder methodiekkader te kunnen doordenken en evalueren,   

• De disciplinaire achtergrond van de werker is onbepaald: uiteraard heb je wel 

een opleiding, passend binnen het werkveld, op (minimaal Hbo-niveau),  

• Je bent bereid flexibel te zijn in de inzet van uren.   

Salariëring en arbeidsvoorwaarden   

• We bieden een boeiende functie midden in de wijken … 

• De functieomvang wordt 0.4 tot 0.5 fte  

• De functie zal ingeschaald worden aan de CAO Welzijn schaal 8   

• De aanstelling geschiedt voor een jaar en met de bedoeling de aanstelling ter 

verlengen, afhankelijk van de subsidie inkomsten.  

 

Reageren kan tot uiterlijk … 

Verdere vragen? Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de 

voorzitter van  Stichting …  

 De sollicitatiebrief kan gestuurd worden naar het secretariaat van de Stichting, 

…    
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Voorbeeld vacature coördinator inloophuis 
 

Het initiatief voor een laagdrempelige ontmoetingsplek kwam voort uit diaconale 

overwegingen, gedragen door de Raad van Kerken, i.v.m.  de nood in de 

samenleving van … en de veranderende positie van de overheid.  

Inloopcentrum …  in de binnenstad van … is een onlangs gestarte, gezellige en 

veilige ontmoetingsplek voor  

o mensen in de buurt 

o mensen die een luisterend oor nodig hebben 

o mensen die eenzaam zijn 

o mensen die met armoede te maken hebben 

o mensen die een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook, zoals het niet 

overweg kunnen met ingewikkelde papieren of het vastlopen bij meerdere 

loketten. 

 

Wij zoeken een coördinator. 

 

Taken:  

• de coördinatie in het inloopcentrum  

• organisatie rondom de activiteiten die ontplooid (gaan) worden 

• contact onderhouden met de diverse hulporganisaties waarmee 

samengewerkt gaat worden 

• bezoekers doorverwijzen naar hulpverleningsorganisaties 

 

Gevraagd wordt: 

• affiniteit met de doelgroepen hebben 

• integer, empathisch zijn, respectvol, discreet en niet beoordelend  

• een balans kunnen houden tussen betrokkenheid en afstand houden, 

grenzen kunnen stellen 

• kunnen luisteren en communicatief vaardig zijn 

• organisatorische kwaliteiten hebben 

• vrijwilligers in hun taak en gedrag kunnen aansturen 

• een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen 

 

Wij bieden 

• een baan van 10 uur per week, met uitbreiding in 2019 

• begeleiding en advies van het bestuur  

• een training , die tevens voor de vrijwilligers verplicht is 

• een BHV-training  

 

Heeft u vragen over deze vacature? Meldt u aan bij het inloopcentrum … 
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Voorbeeld vacature buurtwerker 
 

Stichting … is een zelfstandige stichting voor buurtpastoraat in …. In de ruimte 

van het Evangelie trekken we op met mensen in de wijk en ondersteunen hen bij 

wat nodig is voor hun welzijn en het samenleven in de buurt. Zie ook onze 

website. 

 

Stichting … zoekt in verband met zwangerschapsvervanging een 

Buurtwerker (v/m) 

16 uur per week op dinsdag & donderdag.  

van … tot … 

    

die de complexe leefwereld van mensen met armoedeproblematiek begrijpt, 

inventief is in het zoeken naar duurzame oplossingen, in staat is zelfstandig te 

werken en tegen een stootje kan.   

 

Van de kandidaat vragen wij ook: 

- Een pastoraal/diaconale-theologische opleiding of opleiding M.W.D. met 

daarbij een persoonlijke christelijke inspiratie (HBO). 

- Een open houding om contacten te leggen en relaties op te bouwen. 

- Een prettige manier van samenwerken met vrijwilligers en collega. 

  

 

Wij bieden: 

- Christelijk en maatschappelijk betekenisvol werk. 

- Interkerkelijke/oecumenische betrokkenheid en inzet vanuit kerken en 

vrijwilligers. 

- Rechtspositieregeling overeenkomstig regeling kerkelijke medewerkers van 

de PKN. 

- Ondersteuning van een ervaren coördinator/buurtpastor.  

 

Flexibiliteit in dagen is een pre.  

 

Voor meer informatie kun je bellen met: Stichting …, coördinator/buurtpastor ... 

Mail je sollicitatiebrief naar: Inzending uiterlijk …. Sollicitatiegesprekken houden 

we op …. 

 

Een dagdeel meebeleven kan onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn.  
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Voorbeeld vacature coördinator straatpastoraat 
 

Coördinator Straatpastoraat (27 uur per week) 

… zoekt een inspirerende en theologisch vernieuwende Coördinator 
Straatpastoraat . 

 
… is een oecumenisch diaconaal centrum. Het is een professioneel geleide 
vrijwilligersorganisatie die zich in de stad richt op mensen in nood. Dit werk 

verrichten wij met 225 vrijwilligers en 15 professionals. Het komt voort uit een 
traditie van samenwerkende kerken en wil, hieraan trouw blijvend, op 

vernieuwende wijze invulling geven aan de “werken van barmhartigheid“. 
 
 

Er is in de stad een grote groep (ex)daklozen. De zorg voor deze groep is de 
laatste jaren veranderd en verstevigd. De gemeentelijke 24-uursopvang 

functioneert steeds beter. Er is meer zorg en begeleiding en ook meer 
doorstroom naar woningen. Maar er komen altijd weer nieuwe mensen op straat 
terecht. Ook is er een kleine groep zorgmijders die dakloos blijft. Wij zien onder 

(ex)daklozen ook veel eenzaamheids- en zingevingsproblematiek. Het 
Straatpastoraat biedt zowel een luisterend oor als “ritualiteit” op maat 

(waaronder uitvaarten) voor deze mensen.  
Lang niet alle problematiek kunnen wij helpen oplossen. Vaak bestaat onze zorg 
uit ‘het uithouden met’, ‘gewoon er zijn’, ‘een stukje mee oplopen’. 

Wij treffen de laatste jaren minder mensen aan op straat. Steeds vaker worden 
de opvangcentra en woonvoorzieningen de vindplaatsen van onze doelgroep. Het 

opbouwen van vertrouwensrelaties en samenwerkingsverbanden met welzijns- 
en gezondheidszorgorganisaties is nodig om onze mensen te kunnen bereiken.  
… wil de stem van mensen in de marge versterken. Er worden activiteiten met en 

voor de doelgroep ontwikkeld en georganiseerd. De pastores gaan voor in 
vieringen, verzorgen populaire of wetenschappelijke publicaties, zijn beschikbaar 

voor media-optredens, organiseren grote en kleine evenementen, verzorgen 
scholing en lezingen of vinden op andere manieren podia om hun verhaal te 
kunnen vertellen. 

Vanwege het vertrek van onze Coördinator Straatpastoraat zijn we op zoek naar 
een nieuwe collega die ons team wil komen versterken. 

 
Functie omschrijving  
Als Coördinator Straatpastoraat is de nieuwe medewerker aanwezig in de wereld 

van (ex)daklozen met specifieke aandacht voor zingevingsvragen. 
Je zoekt deze mensen op straat en thuis op en trekt met ze op. Hierin sta je niet 

alleen, je doet dit samen met vrijwilligers. 
Als coördinator vertegenwoordig je de organisatie, bouw je netwerken op, leg je 

contact met diverse doelgroepen, geef je richting en praktische invulling aan hoe 
zingevingsvragen onderdeel kunnen zijn van een gesprek of bezigheid en geef je 
leiding aan vrijwilligers Straatpastoraat. 

Als theoloog biedt de nieuwe medewerker reflectie op diaconale vraagstukken en 
op ontwikkelingen in de maatschappij. Hij of zij heeft een signalerende rol en kan 

problemen agenderen in kerk en samenleving. Op creatieve wijze worden 
daarvoor (nieuwe) podia betreden. 
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Functie eisen 

… zoekt een bevlogen en kundig persoon die weet wat er leeft in de wereld van 
(ex)daklozen, die een uitmuntend pastor is, goed kan samenwerken en 

gezamenlijk een oecumene visie kan uitdragen. En een originele theoloog die 
anderen op creatieve wijze uitdaagt tot overdenking. … is opgericht vanuit de 
samenwerkende kerken en vraagt van medewerkers dat ze zich op een positieve 

wijze verhouden tot de christelijke traditie. We zoeken iemand met: 

• Een afgeronde theologische opleiding (HBO of WO). 
• Pastorale ervaring en training met bij voorkeur diaconale specialisatie. 

• Aantoonbare ervaring in het werken met dak- en thuislozen. 
• Is bereid om flexibel te zijn bij het indelen van de werkuren en 

beschikbaar voor avond- en weekendwerk. 
• Ervaring in het coördineren van werkzaamheden en begeleiden van 

vrijwilligers. 

De Coördinator Straatpastoraat: 

• is in staat om nieuwe vrijwilligers te boeien en te binden aan onze 
organisatie; 

• geeft samen met andere coördinatoren vorm aan veranderingen en nieuwe 

initiatieven; 
• is in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag); 

• de mogelijkheid om een zending te ontvangen van het eigen 
kerkgenootschap strekt tot aanbeveling. 

De Coördinator is wonend in of in de nabije omgeving van …. 
  

Competenties profiel 
Heeft een warm hart voor dak- en thuislozen, is een betrouwbare pastor, is 

flexibel en stressbestendig, kan zowel intern als extern goed afstemmen met 
collega’s, is communicatief sterk, kan goed netwerken en beleidsmatig denken. 
Is een vernieuwend theoloog, die inzichten op creatieve manier voor anderen 

toegankelijk kan maken. 
 

Arbeidsvoorwaarden 

• Aanstelling van 27 uur (0,75 fte) voor de duur van een jaar. 
• Reëel uitzicht op verlenging van de aanstelling. 

• De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de 
Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing. 

• Het salaris is overeenkomstig salarisschaal 9 en bedraagt afhankelijk van 

opleiding en ervaring vanaf € 2.469,-tot € 3.587,- bruto per maand op 
basis van een fulltime aanstelling. 

• Budget voor scholing, cursussen, e.d. 
• Professionele begeleiding en werken in teamverband vanuit een historisch 

pand in de binnenstad van …. 

Procedure en informatie  

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij …. Uw sollicitatie kunt u tot 

en met … sturen naar. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op … 
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Vacature projectmedewerker 
  

… is de organisatie voor diaconaal en missionair werk van de Protestantse Kerk in 

de regio …. De ruim 45 medewerkers zetten zich samen met ruim 900 

vrijwilligers in voor de vrede van de stad. … is vooral actief in diaconaal 

opbouwwerk, ondersteuning van wijkdiaconieën, armoedebestrijding en 

individuele hulpverlening, ondersteuning en opvang van vluchtelingen alsook in 

verschillende vormen van ouderenwerk en van kinder- en jongerenwerk. 

  

Voor het project … Wereldhuis zijn we, ter uitbreiding van het team, op zoek 

naar een:  

  

enthousiaste en praktische PROJECTMEDEWERKER  (V/M) voor 20-22 uur per 

week 

  

… Wereldhuis helpt ongedocumenteerden in de omgeving om zich staande te 

houden in de samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Het gaat 

vooral om die ongedocumenteerden die in een isolement terecht zijn gekomen en 

nauwelijks een netwerk hebben. Deze migranten worden weerbaarder gemaakt 

en ondersteund bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun 

toekomst. Dit op basis van advies en juiste informatie over hun rechten en 

plichten. Uitgangspunt in het contact met de doelgroep is vooral te focussen op 

hun kracht en op wat ze zelf kunnen. De activiteiten van het Wereldhuis bestaan 

uit o.a. een inloop, een spreekuur, themabijeenkomsten, gezamenlijke 

maaltijden en inkomensgenererende activiteiten.  

  

Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider van het Wereldhuis. Je 

voornaamste werkzaamheden bestaan uit:  

• het ondersteunen van de projectleider bij het uitbouwen van de activiteiten 

binnen het Wereldhuis; 

• het organiseren van de activiteiten samen met en voor ongedocumenteerden 

en met vrijwilligers, waaronder het inloopspreekuur; 

• het incidenteel meedraaien in het inloopspreekuur;  

• administratieve werkzaamheden, zoals het bijhouden van de mailbox,  het 

opstellen van roosters, het bijhouden van de interne administratie en de website 

en het leveren van input voor rapportages naar subsidiegevers en fondsen;  

• uitvoerende pr-werkzaamheden voor activiteiten, zowel online als door het 

maken van flyers en posters. 

  

Wij zoeken kortom iemand:  

• met een relevante afgeronde MBO of HBO  opleiding;  

• met affiniteit met de specifieke problematiek van mensen zonder 

verblijfsvergunning. Kennis van en ervaring met deze problematiek is een pré;   

• die hands-on is, goed kan organiseren en structureren, maar ook goed kan 

improviseren; 

• die de aandacht en betrokkenheid heeft die nodig is voor een toegankelijk 

spreekuur; 
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• met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede 

beheersing van het Engels; kennis van andere talen is een pré; 

• die stressbestendig is; 

• die openstaat voor denkwijzen en religies van mensen met uiteenlopende 

(culturele) achtergronden en affiniteit heeft met de open christelijke 

levensovertuiging. 

  

Wij bieden: 

• een uitdagende baan op een gastvrije en dynamische werkplek; 

• een baan binnen een gedreven en veelzijdige organisatie met ca. 45 collega’s;  

• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk in Nederland, waaronder een 13e maand;   

• een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal € 2.281 en 

maximaal € 3.135 bruto per maand (schaal 8) op fulltime basis (36 uur); 

• een dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

  

Informatie en solliciteren:  

Meer informatie over het werk van Wereldhuis is te vinden op onze website. Voor 

meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met ….  

  

Solliciteren kan tot en met door per e-mail een motivatiebrief en een Curriculum 

Vitae te sturen gericht aan …. De eerste ronde van selectiegesprekken zal 

plaatsvinden op ….  


