
 

 

 

 

Voor de Hervormde gemeente Aalsmeer 

(wijkgemeente Dorp) is de Mobiliteitspool van de 

Protestantse Kerk in Nederland op zoek naar een: 

 

Jeugdwerker    
 voor minimaal 12 uur per week 

  

Bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunen wij met hart 
en ziel de kerk en iedereen die daarbinnen werkt. Daarnaast verrichten wij aansprekende 
activiteiten in binnen- en buitenland om Christelijke gemeenschappen te helpen zichtbaar te 
zijn in hun omgeving. En dat biedt mooie kansen voor professionals.  
Heb jij hart voor de kerk en voor kinderen en jongeren en wil je daar je werk van maken? 
Dan is dit je kans. Als jeugdwerker kom je in dienst van de mobiliteitspool van de 
Protestantse kerk en word je uitgeleend als jeugdwerker voor de Hervormde Gemeente te 
Aalsmeer. De Hervormde gemeente Aalsmeer bestaat uit twee wijkgemeenten, de 
wijkgemeenten Dorp en Oost. We zoeken een jeugdwerker voor de wijkgemeente Dorp.  
De Dorpskerk is een veelkleurige en gastvrije gemeente, waar jong en oud samen geloven. 

Samen volgen we Jezus Christus en combineren daarbij traditionele en evangelische 

elementen. 

 

Wat verwachten wij van jou?  

Je zult je als jeugdwerker vooral bezighouden met werkzaamheden in de breedte van 

jeugdwerk, tienerwerk en jongerenwerk. Je werkt daarbij veel samen met 

jeugdambtsdragers, teams van jeugdleiders en/of andere vrijwilligers. Hierbij werkt de 

jeugdwerker binnen de kaders van het beleidsplan van de wijkgemeente.  

De opdracht van de jeugdwerker: 

● een analyse maken van ons jeugdwerk;  

● op basis hiervan een plan van aanpak te schrijven om het huidige jeugdwerk te 

versterken, concrete acties te ondernemen en hier mede uitvoer aan te geven. DE 

aandacht ligt hier met name bij de jongeren vanaf 14 jaar;  

● het bij elkaar brengen van ideeën over het jeugdwerk en deze tot concrete uitvoer 

brengen en laten brengen door de gemeente; 

● het inspireren en toerusten van de jeugdwerkers; 

● het motiveren en stimuleren van gezinnen om betrokken te blijven bij de gemeente, 

maar ook een gemeente die betrokken blijft bij de gezinnen. 

 
We vinden het belangrijk dat je meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland 
(of bereid om lid te worden) en aandacht hebt voor de huidige uitdaging van de gemeenten 
om toekomstgericht kerk te zijn voor iedereen. Daar draag je als jeugdwerker binnen de 
Protestantse Kerk immers elke dag aan bij. Verder heb je een relevante agogische of 
theologische Hbo-opleiding afgerond. Je hebt zowel uitvoerende als beleidsmatige ervaring 
het kerkelijk jeugdwerk. Belangrijke kwaliteiten zijn: initiatief nemen, kunnen verbinden, 
motiveren en communicatief vaardig zowel mondelijk als schriftelijk. Je bent in staat om je 
kennis en ervaring over te dragen aan ouders, jeugdleiders en jeugd. Vanzelfsprekend heb 
je kennis van en affiniteit met de leefwereld van jeugd en ben je bereid om ‘s avonds en in 
het weekend te werken.  
 



 

 
Wat mag jij van ons verwachten?  
Je komt in dienst van de Mobiliteitspool van de dienstenorganisatie en je wordt geplaatst in 

Aalsmeer.  

Wij bieden jou een afwisselende functie waarin je de kans krijgt om je passie te ontwikkelen. 
Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers van de 
Protestantse Kerk in schaal 8 (minimaal € 2.574 en maximaal € 3.509 bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband). Daarnaast ontvang je vakantietoeslag (8%) en een 
eindejaarsuitkering (8,3%). Het gaat om een contract voor minimaal 12 uur per week voor de 
duur van 1 jaar. Er is mogelijkheid van verlenging na evaluatie van de resultaten in het 
eerste jaar. Het aantal uur (mogelijk meer dan 12 uur) en het moment van aanvang van 
deze functie is in overleg bespreekbaar. De invulling van de uren in de week en de 
werkdagen zijn in overleg flexibel in te vullen. 
 
Geïnteresseerd? 
Overweeg jij om de volgende stap in je loopbaan te maken? Kom dan eens praten.  
Voor meer informatie over de Hervormde gemeente Aalsmeer en het jeugdwerk kun je 

contact opnemen met een van de jeugdambstdragers: Ben Sparnaaij of Maaike Heil via 

jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com 

Voor informatie over de aanstelling via de mobiliteitspool kun je contact opnemen met  

Evert Jan Hazeleger e.hazeleger@protestantsekerk.nl of 030-8801880. 

 
Wil je direct solliciteren stuur dan je motivatie met CV (als één pdf) uiterlijk 1 maart 2023 
naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Lydia Struik o.v.v. vacaturenummer 2023-008. 
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