
 

Vacature: Pionier-programmamaker Zinnig Noord 

Weet jij als geen ander mensen samen te brengen? Schud jij met gemak creatieve programma’s 

uit je mouw én wil jij bijdragen aan een gemeenschap rondom zingeving en spiritualiteit? Dan zijn 

wij misschien wel een match made in heaven. Wij zijn Zinnig Noord en we zoeken: 

 

Pionier - programmamaker  

16 - 24 uur per week 

 
Wij zijn 

Wij zijn Zinnig Noord, een open community rond zingeving in Amsterdam-Noord en een 

pioniersplek van de Protestantse Kerk Amsterdam. We maken verschillende soorten programma’s 

waarin we op zoek gaan naar zin, inspiratie en ontmoeting. We maken levensvragen bespreekbaar 

en delen eigen ervaringen en wijsheid. Daarbij putten we uit oude en nieuwe bronnen van 

zingeving: religie en filosofie, kunst en spiritualiteit. De christelijke traditie neemt daarbij een 

bijzondere plaats in. 

Dit ga je doen 

Als pionier bij Zinnig Noord bouw je, samen met collega-pionier Jonatan en office manager Manu, 

aan een community rond zingeving met een creatieve, kwalitatieve programmering. Jij houdt je in 

het bijzonder bezig met het (door)ontwikkelen en coördineren van: 

a) programma’s en leergangen rond persoonlijke en spirituele ontwikkeling; 

b) community building 

Daarnaast hou je je bezig met publiciteit, fondsenwerving en de verbinding met de plaatselijke 

kerk. Inhoudelijk heb je een focus op het actueel en toegankelijk maken van christelijke 

spiritualiteit.  

Ons aanbod 

We bieden je een creatieve en veelzijdige functie met volop ontwikkelkansen, zowel persoonlijk als 

professioneel. Op dit moment hebben we ruimte voor 18 uur per week en onderzoeken we de 



haalbaarheid van uitbreiding naar 24 uur. Je wordt onderdeel van een jong, creatief en 

professioneel team dat gedreven is om nieuwe vormen van zingeving en community een plek te 

geven. Daarnaast krijg je ondersteuning van de leergemeenschap Pionieren van de Protestantse 

Kerk Amsterdam. We bieden je een aanstelling van één jaar met mogelijkheid tot verlenging en 

een inschaling conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, 

schaal 9 (€2.568,38- €3.733 bruto per maand) plus 8% vakantiegeld en een 13e maand. 

Jouw profiel 

▪ Je hebt een agogische opleiding gevolgd, bij voorkeur in het veld van theologie; 

▪ Je hebt ervaring met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van programma’s op het 

gebied van zingeving en ontmoeting; 

▪ Je bent een teamspeler die graag samen met anderen de verantwoordelijkheid en leiding 

pakt; 

▪ Je beschikt over een flinke dosis creativiteit;  

▪ Je bent een community builder met aantoonbare kwaliteiten als netwerker in de buurt, 

plaatselijk bedrijfsleven of de kerk;  

▪ Je toont een authentieke en persoonlijke spiritualiteit;  

▪ Je hebt hart voor de kerk, weet hoe de organisatie werkt en bent actief betrokken 

(geweest); 

▪ Je gaat strategisch te werk en hebt oog voor verhoudingen, belangen en posities van 

betrokkenen. 

 

Enthousiast geworden?  

Schrijf ons! Je kunt je motivatiebrief/motivatievideo en je cv tot en met 23 mei 2021 sturen naar 

vacature@protestantsamsterdam.nl.  

 

Voor meer informatie en/of vragen over de vacature kun je contact opnemen met pionier Jonatan 

Bartling via jonatan@zinnignoord.nl of 06 - 48 51 9000.  
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