Coördinator Straatpastoraat ( 20 – 24 uur per week)
Stem in de Stad in Haarlem zoekt een inspirerende Coördinator Straatpastoraat die hart
heeft voor dak- en thuislozen. Je bent de Straatpastor voor onze gasten, die ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond oog en oor voor hen heeft. Voor onze organisatie en
vrijwilligers ben je de coördinator om het werk voor mensen in nood mogelijk te maken.
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in het centrum van Haarlem. Het is
een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie die zich richt op mensen in nood. Dit werk
verrichten wij met 230 vrijwilligers en 14 professionals. Stem in de Stad komt voort uit een
traditie van samenwerkende kerken en wil, hieraan trouw blijvend, op vernieuwende wijze
invulling geven aan de “werken van barmhartigheid“.
Straatpastoraat
Er is in Haarlem een grote groep (ex)daklozen. De zorg voor deze groep is de laatste jaren in
Haarlem 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. Dak- en thuisloze mensen weten Stem in
de Stad onder meer te vinden vanwege:
• de gratis maaltijden in ons sociale restaurant (o.a. de Eetvoorziening);
• de koffie en warme aandacht in ons Aanloopcentrum;
• de zorg in loketten (maatschappelijk spreekuur, medisch spreekuur);
• de mogelijkheid een postadres te voeren bij Stem in de Stad en
• de distributie van de lokale straatkrant.
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. De intentie is
dat de groep vrijwilligers Straatpastoraat groeit om samen meer te kunnen betekenen.
Onze aandacht bestaat uit ‘gewoon er zijn’, ‘een stukje mee oplopen’ en ‘het uithouden
met’. Onze zorg is zielzorg in aanvulling op de al geboden somatische, psychische en sociale
zorg.
Taken
- Je ben present daar waar het leven van de dak- en thuislozen zich afspeelt.
- Je signaleert behoeftes aan contact en organiseert vernieuwende pastorale initiatieven.
- Je stimuleert contacten tussen mensen met en zonder dak.
- Op verzoek verzorg je samen met vrijwilligers de uitvaarten binnen deze doelgroep.
- Je organiseert liturgische vieringen. Dit in samenwerking met een collega Coördinator
Ontmoeten en Inspiratie.
- Je werft en begeleidt vrijwilligers.

-

Je bouwt aan je netwerk met relevante organisaties.
Je werkt één dagdeel binnen het Aanloopcentrum en de Eetvoorziening en geeft samen
met twee andere collega’s mede vorm aan deze vorm van ontmoeten. Ook draai je eens
per maand bereikbaarheidsdienst in het weekend.

We zoeken iemand, die:
- zich geïnspireerd weet door het evangelie;
- vragen rondom zingeving en eigenwaarde, schuld en verzoening, verlies en verdriet,
hoop en perspectief kan herkennen en verwoorden;
- werkt vanuit de presentiebenadering of bereid is zich hierin te willen verdiepen en
hieraan te committeren;
- de taal spreekt van de straat, van beleidsmakers en van de kerken;
- ondernemend is en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen;
- het pastorale gedachtengoed in diverse media kan versterken;
- een relevante HBO opleiding heeft en ervaren is in het diaconale pastoraat (zoals
theologie of pastoraal werk);
- bereid is om flexibel te zijn bij het indelen van de werkuren en bereid is in de avonden en
weekenden te werken;
- ervaring heeft met het coördineren van werkzaamheden en begeleiden van vrijwilligers;
- in het bezit is van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag);
- woonachtig is in of de directe omgeving van Haarlem.
Arbeidsvoorwaarden
• Aanstelling is 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 € 2518,- tot € 3660,- bruto per maand op basis van een fulltime
aanstelling.
• Budget voor scholing, cursussen, e.d.
• Professionele begeleiding en werken in teamverband.
Procedure en informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Petra de Vries via haar e-mailadres:
petradevries@stemindestad.nl. Uw sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot
en met maandag 11 november sturen naar annievandenbogaardt@stemindestad.nl o.v.v.
“sollicitatie Coördinator Straatpastoraat”. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18
november. Sollicitanten worden geacht beschikbaar te zijn op genoemde sollicitatiedatum.

