
 

Breng jij diaconie dichter bij mensen? 
 

Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Hilversum  
zoekt per 1 september 2022 een 

 

Diaconaal werker (16 uur) 
De aanstelling is voorlopig voor twee jaar, in overleg  flexibel in te vullen. 

 
Het College van Diakenen (CvD) is het centrale orgaan ter ondersteuning van de wijkdiaconieën van 
de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH). Het CvD bepaalt de kaders waarbinnen het diaconale 
beleid gevoerd wordt, coördineert de collectes en Hilversum-brede activiteiten, beheert de diaconale 
gelden en onderhoudt de contacten met andere organisaties die bijdragen aan de diaconale 
opdracht. In de beleidsnota Diaconie dichter bij mensen is het activeren van gemeenteleden van de 
PgH een speerpunt. De PgH kent vijf wijkgemeenten en een missionaire gemeente. 
 
Kern van deze functie is het bouwen aan een netwerk met andere instellingen en gemeentelijke 
organisaties. Wij willen dat de diaconie in woord en daad meer bekendheid krijgt en toegankelijker 
wordt voor mensen die in de knel zijn geraakt. Daar horen ook aansprekende projecten bij waarin 
specifiek ook jongeren betrokken zijn,zoals het lopende project friend4friend. 
 
Werkzaamheden 
Als diaconaal werker ben je voortrekker op de volgende terreinen: 
1. netwerken en samenwerking tot stand brengen met relevante instanties binnen de gemeente 

Hilversum en andere organisaties die in het sociale domein actief zijn; 
2. het stimuleren van diaconale samenwerking/ uitwisseling tussen de wijkgemeenten én met 

maatschappelijke organisaties, aan de hand van een gezamenlijke agenda van initiatieven;  
3. het betrekken van jongeren in diaconaat in nauwe samenwerking met de jongerenwerkers van 

de PgH; 
4. in samenwerking met de communicatieadviseur PgH: regelmatige communicatie en publiciteit 

via kerkelijke media en andere kanalen.  
5. vorming, training en organisatie van vrijwilligers, gerelateerd aan de genoemde activiteiten. 
 
Voldoe je aan dit profiel? 
▪ kerkelijk betrokken en concrete ervaring met diaconaal werk; 
▪ een relevante opleiding in sociaal werk, opleiding kerkelijk werker op HBO-niveau; 
▪ aantoonbare werkervaring in het sociale domein. Als professional, als vrijwilliger of een combina-

tie daarvan; 
▪ goede kennis van de ‘sociale kaart’ en hulpverleningsveld;  
▪ je goed kunnen inleven in de leefwereld van jongeren en liefst ook affiniteit met jongerenwerk; 
▪ bij voorkeur wonend in Hilversum of directe omgeving. 

 
Competenties / vereisten: 
▪ sociaal ondernemend ingesteld en goed in projectmatig, resultaatgericht werken; 
▪ goed in communicatie: in dialoog mensen betrekken, faciliterend en doelgericht); 
▪ bereid om op flexibele tijden te werken, deels in nader te bepalen deel avonduren. 
 
Je kunt je sollicitatie voor 15 mei 2022 richten aan: Dik Verboom (secretaris CvD), 
cvd@pknhilversum.nl  
De functie valt onder de Arbeidsvoorwaardenregeling van kerkelijk medewerkers van de 
Protestantse Kerk in Nederland.  
Ga voor meer informatie over de PgH en het CvD naar www.pknhilversum.nl en 
www.pknhilversum.nl/category/omzien/ 


