
De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is op zoek naar een adviseur Haags Pionieren 
 
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG) wil het ontstaan van nieuwe, experimentele 
vormen van kerkzijn uitbouwen en ondersteunen. De afgelopen jaren zijn er diverse pioniersplekken 
ontstaan, gericht op gemeenschapsvorming met mensen die niet (meer) in de kerk komen. Het 
verlangen is om deze ontwikkeling uit te bouwen. Aan dit Haagse Pionierswerk wordt leiding gegeven 
door de PGG Commissie Haags Pionieren. De Commissie Haags Pionieren is verantwoordelijk voor 
een goede verbinding van het pionieren met het bestaande werk van de kerk.  
 
De Commissie Haags Pionieren zoekt voor dit werk een professionele 
 

ADVISEUR HAAGS PIONIEREN (M/V) 
 

 
De adviseur heeft als taken  
▪ het ondersteunen van de Commissie Haags Pionieren in ontwikkelen van beleid en het voeden 

van een cultuur die pioniersplekken laat bloeien en meer pioniersplekken van start gaan  
▪ het herkennen van kansen voor nieuwe pioniersplekken en het omzetten van deze kansen in 

concrete plannen en actie 
▪ het stimuleren van warme relaties tussen bestaande (wijk)gemeenten, pionierbegeleiders, 

pioniersplekken en de verschillende pioniers en pioniersteams 
▪ het waarborgen van de verbinding tussen het landelijke en het stedelijke pioniersbeleid 
▪ het begeleiden en sturen van evaluatieprocessen en besluitvorming rond het pionieren 
▪ de startbegeleiding van pioniersplekken 
▪ het inbedden van het Haags pionieren in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

pioniersplekken en missionair werk 
  
Gevraagde competenties 
▪ kennis op het vlak van theologie, missiologie en methodieken rond pionieren, waarbij 

praktijkervaring en werkervaring in een multiculturele -kerkelijke- context een grote pré zijn 
▪ kan moeiteloos opereren op bestuurlijk niveau in complexe organisaties 
▪ aantoonbare vaardigheden in coaching, training en procesbegeleiding 
▪ communicatief sterk en inspirerend, zowel mondeling als schriftelijk 
▪ proactief, zelfstandig, fijngevoelig en inspirerend als persoon 
▪ betrokken lid van de Protestantse Kerk Nederland en bekend met kerkelijke structuren. 
 
Wat we bieden 
De Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage biedt een overeenkomst voor een kalenderjaar op ZZP 
declaratiebasis. De inschatting is dat deze functie ±140 uur per kalenderjaar vraagt. 
 
Informatie en solliciteren 
Meer informatie over het Haags Pionieren is te vinden op 
https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/pioniersplekken 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met ds. Jaap van den Akker 
(voorzitter commissie Haags Pionieren) via 070-2203769. 
Solliciteren kan tot en met 1 november 2021 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld 
van een curriculum vitae, te sturen naar de beleidssecretaris Shari van den Hout, via 
svandenhout@pkn-denhaag.nl. 
 
De eerste ronde van selectiegesprekken vindt plaats op 8 november; een tweede ronde is 
ingepland op 15 november 2021 op de Parkstraat 32 in Den Haag. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/pioniersplekken

