
De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) vraagt je hulp bij het werven voor het NGK 

Jeugdwerk van een: 

Senior Jeugdwerkadviseur (m/v) voor 12 uur (0,32 fte) 

De jeugdwerkadviseur: 

– heeft een kloppend hart voor God en voor jongeren; 

– is initiatiefrijk, kritisch, innovatief en enthousiasmerend; 

– onderschrijft de visie op jeugdwerk van NGK Jeugdwerk; 

– beschikt over communicatieve, organisatorische, educatieve en adviserende vaardigheden; 

– werkt vanuit het team en voert zelfstandig uit; 

– heeft een relevante (post)hbo-opleiding afgerond (bijvoorbeeld GPW/JWO Wittenberg); 

– heeft minimaal 5 jaar recente ervaring met (kerkelijk) jeugdwerk; 

– beschikt over eigen vervoer; 

– is actief lid van een NGK of soortgelijke kerkelijke gemeente en onderschrijft het gedachtegoed van 

de NGK. 

 

Taken van de jeugdwerkadviseur zijn: 

– inspelen op actuele ontwikkelingen in jeugdwerk; 

– een duurzame relatie opbouwen met de doelgroep en het netwerk; 

– (jeugd)beleidsmakers ondersteunen, adviseren en toerusten; 

– het verder ontwikkelen, vormen en toepassen van opgestelde materialen; 

– projecten organiseren of participeren in bestaande projecten die het jeugdwerk in de NGK 

ondersteunen; 

– fungeren als aanspreekpunt vanuit NGK Jeugdwerk naar het bestuur van NGT. 

 

NGT is de toerustingsorganisatie die kerkenraden, predikanten, jeugd-, diaconale- en missionaire 

werkers in en vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken ondersteunt. Er zijn 87 kerken 

aangesloten met ongeveer 33.000 leden. 

 

NGK Jeugdwerk vormt binnen NGT de jeugdwerk-organisatie die specifiek het jeugdwerk 

ondersteunt. We zijn een relatief kleine organisatie. Daardoor zijn we persoonlijk en dynamisch. 

Onze doelgroepen zijn de jeugdleiders, beleidsmakers en betaalde jeugdwerkers. Het is onze missie 

om hen te inspireren jongeren te verbinden met Christus. Dit geven we vorm door een balans te 

zoeken tussen zelf uitvoeren en samenwerken met ons netwerk. Binnen NGT werkt een team van 6 

mensen samen aan het geheel van toerusting. NGK Jeugdwerk bestaat daarbinnen uit een team van 

drie mensen. In dit team bepalen we samen onze visie. We overleggen met elkaar en voeren 



vervolgens zelfstandig het werk uit. We werken elke woensdag samen op ons kantoor in Utrecht. De 

overige uren werken we thuis en (vaak in de avonduren) in het land. 

Wat bieden we: 

– een motiverend team; 

– mogelijkheden om je te verder te ontwikkelen in je vakgebied door training/opleiding; 

– een jaarcontract met de intentie om zo snel mogelijk daarna een vast contract aan te bieden; 

– salaris op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in GKv en NGK op grond 

van leeftijd en ervaring. 

Vragen over deze functie kun je stellen aan René Hamberg (bestuurslid NGT). Je sollicitatiebrief en 

CV moeten uiterlijk 15 mei 2019 gemaild zijn(rene@hamberg.nl). De gesprekken staan gepland op 

maandag 20 mei, woensdag 22 mei 2019 en woensdag 29 mei 2019 op ons kantoor in Utrecht. 

We streven ernaar onze nieuwe collega per 1 juli te verwelkomen. 

Hartelijke groet, 

Team NGK Jeugdwerk 


