
ROUVEEN ZOEKT KERKELIJK JONGERENWERKER 
(16-24 UUR PER WEEK, M/V)

Binnen de gemeente van Rouveen zijn we gestart met het opnieuw opzetten van 
jeugdwerk. Daarin zoeken we professionele ondersteuning voor het continue blijven 
vernieuwen en verbeteren van de werkvormen en methodes. Op dit moment hebben we 
gekozen voor de ‘Reflect’ methode. Hiermee zijn we met ingang van het nieuwe seizoen 
(september 2021) gestart. Voor verdere uitrol van het jeugdwerk is er binnen onze 
gemeente ruimte voor een kerkelijk jongeren werker.

Profiel gemeente Rouveen
De gemeente van Rouveen is een jonge gemeente. Ongeveer de helft van 
de gemeente is jonger dan 30 jaar. Het betreft een plattelandsgemeente 
in een dorp waarin de cultuur en houding over het algemeen gekenmerkt 
wordt door nuchterheid. Rouveen als dorp is een christelijk dorp. De 
meeste mensen zijn lid van een kerkelijke gemeente. 

Doel

. . . . .. . . . . . . . 

Wat we belangrijk vinden aan de beoogde jongerenwerker hebben we geprobeerd samen 
te vatten in onderstaande eigenschappen en competenties:

• Je hebt een enthousiaste en actieve persoonlijkheid;
• Je kunt goed contact leggen met jongeren en haalt hier plezier uit;
• Je kunt goed organiseren en initiëren;
• Je hebt een realistische kijk op wat binnen christelijk jeugdwerk nodig en mogelijk is;
• Je begrijpt dat jeugdbeleid afhankelijk is van draagvlak en afstemming en je kunt 

hier ook een actieve rol bij innemen;
• Je bent in staat om betrokken gemeenteleden bij het jeugdwerk, waar nodig, te 

motiveren en te begeleiden;
• Je bent zelf overtuigd christen en kunt je vinden in de wijze waarop de Gereformeerde 

kerken (vrijgemaakt) hier invulling aan geven. 

Gevraagd profiel en competenties

Opleiding
Van onze beoogde kerkelijk jongerenwerker verwachten we minimaal een 
afgeronde HBO opleiding (theologie, jeugdwerk, pedagogie, of vergelijkbaar).

. . . . . . .



Het precieze takenpakket is niet in beton gegoten. Wel zien we een aantal zaken 
waar we een kerkelijk jongerenwerker graag voor wensen in te zetten:

Taken en verantwoordelijkheden

Jeugdwerk in Rouveen ontwikkelen
• Concept (door) ontwikkeling + initiatief nemen hierin
• Methode op de kaart zetten en blijven vernieuwen
• Gemeente betrekken bij jeugdwerk en hierin met initiatieven komen

Toerusting van jeugdleiders
• Organiseren van intervisie met jeugdleiders
• Ondersteuning bieden aan jeugdleiders

Coördinatie en uitvoering van jeugdwerk
• Organisatie en voorbereiding van blokavonden voor jongeren
• Coördinatie van jeugdwerk in Rouveen 

Geloofs- en coachinggesprekken met jongeren tussen 16-25 jaar
• Specifiek pastoraat en gesprekspartner zijn voor jongeren die op afstand van 

de kerk dreigen te komen, of zoekende zijn
• Actief opzoeken van jongeren in bovenstaande  doelgroep

• De vacature is beschikbaar voor onbepaalde tijd. 
• Een contract voor onbepaalde tijd volgens Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk 

Werkers 2020 & 2021 (van Steunpunt Kerk en werk); 
• Flexibiliteit in invulling werkuren (uiteraard in overleg); 
• Een jonge en dynamische gemeente waarin het jeugdwerk hoge prioriteit heeft!

Wat bieden wij?

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar 
jeugdwerk@levensbronrouveen.nl. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze functie? 
Mail dan naar jeugdwerk@levensbronrouveen.nl of neem 

contact op met Rolf van Ommen. Hij is telefonisch te 
bereiken via 06 80 18 40 21. 

 
We kijken uit naar je sollicitatie!

Enthousiast?

Als jongerenwerker werk je samen met predikant(en) en jeugdleiders. Er wordt veel 
eigen initiatief en zelfstandig werken verwacht. Daarin wordt de jongerenwerker 
ondersteund door een commissie welke zich actief bezig houdt met het jeugdwerk. 

Organisatorische positie


