Wil jij het verhaal van mensen zonder papieren vertellen om de beeldvorming te
beïnvloeden? Vind jij het belangrijk dat mensen van allerlei plekken elkaar ontmoeten en in
gesprek komen waardoor er meer wederzijds begrip komt? Schrik jij niet terug voor een
uitdaging? En werk jij graag voor een organisatie waarin betekenisvol werk centraal staat?
We zoeken een nieuwe collega om mensen, ongeacht hun verblijfsstatus, met elkaar te
verbinden en het verhaal van mensen zonder papieren te vertellen!
Voor het werk met mensen zonder papieren in Den Haag zoeken we per 1 maart een

journalistieke en verbindende

medewerker communicatie Wereldhuis
voor 16 uur per week
Taken
Als medewerker geef je invulling aan de ambitie om de verbinding met de (Haagse)
samenleving te leggen door ontmoetingen te creëren tussen mensen met en zonder
papieren en de verhalen van mensen zonder papieren breder te vertellen. Je bouwt en
versterkt netwerken en samenwerkingen in de stad, waarin mensen met en zonder papieren
samenkomen en in gesprek raken en verbindingen ontstaan. Daarnaast vind je creatieve
manieren om het verhaal van mensen zonder papieren te vertellen aan stad en kerk.
Je gaat deel uitmaken van het communicatieteam van Stek en werkt nauw samen met het
team van Wereldhuis Den Haag en noodopvang De Halte.
Wij zoeken iemand
• met een relevante afgeronde HBO- of WO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van
journalistiek of communicatie;

•
•
•
•
•
•
•

die affiniteit heeft met mensen zonder verblijfsvergunning; ervaring in het werken
met migranten is een pré;
die de beeldvorming in media en politiek over mensen zonder papieren scherp heeft
of krijgt en deze ten goede wil beïnvloeden;
die beschikt over een sterk verbindend vermogen, die kan samenwerken en relaties
kan leggen met relevante partners en stakeholders;
die verhalen kan vertellen en in beeld kan brengen en die sociale media-platforms en
(bewegend) beeld hiervoor op een natuurlijke wijze in kan zetten;
met uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands en het Engels; kennis van andere talen is een pré;
die openstaat voor denkwijzen en religies van mensen met uiteenlopende (culturele)
achtergronden en affiniteit heeft met de open christelijke levensovertuiging van Stek;
die flexibel inzetbaar is qua werktijden.

Wij bieden:
• een uitdagende baan in een prettige werkomgeving met een inspirerende
organisatiecultuur;
• een sterk team van goede en gedreven collega’s;
• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring –
van minimaal €2.638 en maximaal €3.834 per maand (schaal 9) op fulltime basis (36
uur per week);
• een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging.
Iets meer over ons
Het Wereldhuis Den Haag is een ontmoetingsplek voor mensen zonder papieren in Den
Haag. Mensen zonder papieren zijn migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Zij
kunnen bij het Wereldhuis terecht voor steun en advies om zich staande te houden in de
samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Migratie heeft vele gezichten. In het
Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een verhaal van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten
van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te
benutten. De activiteiten van het Wereldhuis bestaan uit o.a. een inloop, een spreekuur,
themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden en inkomensgenererende activiteiten.
Noodopvang de Halte is een kleinschalige tijdelijke opvang voor vrouwen, kinderen en
mannen zonder papieren en in acute nood. De opvang is sober (bed, bad, brood) en
tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem
kunnen komen.

Stek – voor stad en kerk – is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie
in Den Haag. De ca. 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 850 vrijwilligers in
voor de vrede van de stad, door mensen te stimuleren zich met elkaar te verbinden, elkaar
te beschermen, te versterken en te bezielen. Stek ontwikkelt projecten voor een leefbare
stad en ter ondersteuning van levendige en solidaire gemeenschappen.
Informatie en solliciteren
Meer informatie over het werk van Stek en het Wereldhuis Den Haag is te vinden op
www.stekdenhaag.nl en denhaagwereldhuis.nl. Voor vragen over deze functie kun je via
telefoonnummer 070 318 1616 contact opnemen met Henriëtte Boerma (manager).
Reageren kan tot en met 3 januari 2022 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld
van een curriculum vitae, op te sturen naar Betsy Schouten (bschouten@stekdenhaag.nl). De
selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 11 januari (1e ronde) en op dinsdag 18 januari (2e
ronde) 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

