
PROFIELSCHETS JEUGDWERKBEGELEIDER (18-24 uur p.w.) 

Doopsgezind Haarlem is een actieve kerkelijke gemeente in het hart van het oude stadscentrum van 

Haarlem. Met het kerkcomplex verbonden is jongerenhuis Sneel. Doopsgezind Haarlem wordt 

gekenmerkt door een groot scala aan kerkelijke activiteiten. Jeugd- en jongerenwerk is sinds vele 

jaren één van de speerpunten van beleid. In Sneel krijgen jongeren de ruimte om zichzelf te zijn. Zij 

kunnen zich op hun eigen manier ontwikkelen tot daadkrachtige verantwoordelijke volwassenen die 

vanuit vrijheid hun eigen keuzes weten te maken. Doopsgezind Haarlem wil het jeugd- en 

jongerenwerk een nieuwe impuls geven in de vorm van o.a. themadiensten, jeugdkampen en 

wekelijkse bijeenkomsten in Sneel.  

Om onze activiteiten kracht bij te zetten is Doopsgezind Haarlem op zoek naar een 

jeugdwerkbegeleider voor 18-24 uur per week.  

Wat worden jouw taken?  

• Uitvoering geven aan het jeugd‐ en jongerenwerk; 

• Ontwikkelen van een visie en activiteiten voor het jeugd- en jongerenwerk;  

• Stimuleren van groei in het jongerenwerk (kwalitatief en kwantitatief);  

• Coördineren van activiteiten van/voor de verschillende doelgroepen;  

• Maken van een jaarplan samen met de jongeren, de jeugdwerkcommissie en de predikanten;  

• Aansturen, coachen, faciliteren, motiveren en begeleiden van de (vrijwillige) jongeren (het kader);  

• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met jeugd, jongeren en 

(doopsgezinde) jongerenwerkers in Haarlem en in andere steden.  

Wie ben je?  

Om voor deze functie in aanmerking te komen gaan we er van uit dat je:  

• Aantoonbare affiniteit hebt met het christelijk geloof en bekend bent met (het gedachtegoed van) 

doopsgezinden;  

• Een pedagogische/didactische opleiding hebt gevolgd op tenminste HBO‐niveau en ervaring hebt 

met (kerkelijk) jeugdwerk;  

• Een brug weet te slaan tussen de VDGH en de belevingswereld/levensvragen van jeugd en 

jongeren; 

• Goed overweg kunt met internet en social media;  

• Bereid bent om te werken in de avonduren en in de weekeinden; in bezit bent van een rijbewijs B 

Arbeidsvoorwaarden  

Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Daarbij komen nog vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.  

De procedure 



Je kunt reageren tot 4 juni  2021.  Je stuurt je reactie naar: Administratie Doopsgezind Haarlem, t.a.v. 

Sollicitatiecommissie jeugdwerkbegeleider, Frankestraat 24, 2011 HN Haarlem. Bij voorkeur per 

email: administratie@vdgh.nl. We ontvangen graag een motivatie en een CV  

Voor informatie over deze vacature kun je contact op nemen met mw. Willemien Ruygrok (voorzitter 

sollicitatiecommissie) communicatie@vdgh.nl 06-51563059. 

Startmoment 
Augustus of September 2021 
Uren per week 
18 - 24 uur 
Niveau 
HBO 
Dienstverband 
De aanstelling is voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. 
Salaris 
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland.  

Reageren 

Tot en met 4 juni bij administratie@vdgh.nl 

Gesprek (je wordt geacht beschikbaar te zijn)  

Op dinsdagavond 15 juni 2021 

Meer informatie: 

communicatie@vdgh.nl (voorzitter sollicitatiecommissie) 

06 51 56 30 59 (spreek een boodschap in) 

en op de website: www.doopsgezindhaarlem.nl 

  

mailto:communicatie@vdgh.nl
mailto:administratie@vdgh.nl
mailto:communicatie@vdgh.nl


 

 

 

 

 


