
 

Per direct gezocht 

Vacature Diaconale Coach (contract of zzp) 
Utrechtse Kerken voor Utrecht (huisvesting Oekraïners/Statushouders) 

6 maanden 24-36 uur p/w 
 
Wie zijn wij? 
De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht (DPGU) is namens de Protestantse Gemeente Utrecht 
verantwoordelijk voor het diaconale werk in de stad Utrecht en voor zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Het diaconale werk bestaat uit projecten op het gebied van onder 
andere inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat en vluchtelingenwerk. De DPGU ondersteunt de 
wijkdiaconieën in het uitvoeren van hun diaconale taak.  
 
Het diaconale werkveld is sterk in ontwikkeling om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid na corona. 
Als diaconie zijn we ambitieus in onze doelstelling om meer diaconale activiteiten te ontwikkelen. 
 
Zo hebben de (26) Utrechtse Kerken voor Oekraïne (UKvO) in een eerste fase (maart-juni 2022) in ruim 300 
gastgezinnen ongeveer 500 Oekraïners opgevangen. Gastgezinnen konden zich toen aanmelden via een 
webapplicatie op onze website, via een uitgebreide vragenlijst. Zie www.diaconie-utrecht-vluchtelingen.nl 
De meesten van deze Oekraïners zijn nu overgebracht naar permanente noodopvang in grotere opvang onder 
beheer van de gemeente Utrecht. 
 
Daarnaast wordt het gastgezinnennetwerk netwerk nog steeds ingezet voor ondersteuning van Oekraïners en  
met de gemeente Utrecht is afgesproken dat we ook tijdelijk statushouders gaan opvangen wanneer nodig.  
Daarom is er per direct behoefte aan een coach voor matchmakers, die de gastgezinnen bedienen.  
 
Omdat de instroom natuurlijk moeilijk te voorspellen valt, bestaat een ander deel van de functie uit 
werkzaamheden voor de DPGU. Dit zijn taken die als 2e prioriteit opgepakt kunnen worden, wanneer daar tijd 
voor is. 
 
De primaire taak 

- Het meedenken over het actualiseren van de huidige werkwijze van toewijzing en plaatsing en deze 
verder toepassen in de nieuwe fase van opvang zoals we die de afgelopen periode hebben opgezet en 
daarna dit verder implementeren; 

- Goed communiceren op verschillende niveaus en met diverse betrokkenen rondom de gastgezinnen 
zoals vrijwilligers (match makers), gemeente Utrecht, Leger des Heils en projectleider; 

- Bereid om wanneer nodig ook op zaterdag en zondag (incidenteel) bereikbaar te zijn ; 
- Zorgen dat iedereen AVG technisch goed werkt en de rapportages op orde heeft; 
- Het onderhouden van en participeren in relevante netwerken; 
- Aanspreekpunt zijn van de 4 meetingpoint ’s voor Oekraïners die door de 26 kerken zijn opgezet; 
- Contactpersoon namens de kerken in de werkgroep van de gemeente voor activiteiten van 

vluchtelingen in Utrecht. 
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De secundaire taak (wanneer daar tijd voor is) 
- Advisering op het gebied van het diaconaal aanbod in de wijkgemeenten en ondersteuning van de 

wijkdiaconieën; 
- Verbindingen leggen tussen diaconale activiteiten en hulpverlening in de stad; 
- Signalen van collega’s en actuele thema’s van wijkdiaconieën en in de stad helpen vertalen naar stedelijk 

diaconaal beleid. 
 
Wij zoeken een persoon die 
- Geïnspireerd is door het evangelie, en kan uitleggen wat daarvan de betekenis is voor het dagelijks werk; 
- Relevante ervaring heeft met vluchtelingen en opvang of in de zorg van kwetsbare mensen; 
- Ervaring heeft met coaching van anderen; 
- Proactief en stressbestendig is; 
- Een teamspeler is en kan delegeren; 
- Een stevig persoon is, een goede luisteraar en niet te snel emotioneel wordt, doortastend, proactief is en  

die de drive heeft zaken die ertoe doen of beter kunnen duidelijk op tafel weet te leggen; 
- HBO-werk- en denkniveau heeft. 

 
We bieden 
- Een aanstelling voor 0,66-1,0 fte bij de Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht gedurende 6 maanden 

met de intentie tot verlenging; (dit werk kan ook als ZZP’er gedaan worden) 
- Een salaris volgens schaal 10 van de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers van de Protestantse 

Kerk in Nederland; 
- Een werkplek op het kerkelijk bureau. 

 
Procedure 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harmen van der Kolk, voorzitter Diaconie: 
bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl. Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het beschreven profiel? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk 1 september aanstaande naar personeelszaken@protestant-
utrecht.nl, t.a.v. Harmen van der Kolk, onder vermelding van ‘Vacature Diaconaal Coach’.  De 
sollicitatiegesprekken zullen in de eerste helft van september plaats vinden. 
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