
 

Taakomschrijving jeugdambtsdrager 
 
De invulling van de taak van een jeugdambtsdrager is afhankelijk van het plaatselijke beleid. De HGJB 
reikt met deze ‘Taakomschrijving jeugdambtsdrager’ enkele suggesties aan.  
 
Een jeugdambtsdrager is iemand die hart voor God en voor jongeren en hun leefwereld heeft. Samen 
met de jeugdleiders draagt de jeugdambtsdrager zorg voor een stimulerende en inspirerende omgeving 
waarin jongeren kunnen groeien tot volwassen discipelen van Jezus Christus in woord en daad. 

 

Taakomschrijving jeugdouderling  
 
De jeugdouderling zet zich in voor: 

- De pastorale zorg aan jongeren 

- Het leidinggeven aan, motiveren en coachen van jeugdleiders 

- Indien aanwezig maakt de jeugdouderling deel uit van de jeugdraad 

- Het stimuleren van de onderlinge afstemming/communicatie zowel tussen de jeugdleiders als de 
verschillende jeugdwerkactiviteiten 

- De uitvoering van bestaand en de ontwikkeling van nieuw beleid voor het jeugdwerk 
- De bezinning in de kerkenraad betreffende de zorg voor de jongeren en hun plaats in de 

gemeente  
- Het belang van de geloofsopvoeding door ouders onder de aandacht te brengen  

 
 

*Indien aanwezig. De jeugdouderling denkt met de jeugdleiders mee over de uitvoering van het 
jeugdwerk binnen de jeugdraad. De jeugdouderling doet dit in zijn verantwoordelijkheid als 
kerkenraadslid en brengt vanuit de jeugdraad het jeugdwerk ter sprake op de vergaderingen van 
de kerkenraad.  

 
De taakvelden van de jeugdouderling betreffen: 
 

- Beleidstaak 
o De jeugdouderling houdt namens de kerkenraad het overzicht op het geheel van het 

jeugdwerk en ziet erop toe dat de doelstellingen wat betreft het jeugdwerk in het 
beleidsplan  worden gehaald 

o Geeft leiding aan het vaststellen van visie en beleid ten aanzien van het jeugdwerk en 
concretiseert dit onder meer door het als een vast onderdeel op de agenda van de  
jeugdraad te plaatsen 

o Vertaalt  wat het beleidsplan jaarlijks concreet in een actieplan of werkplan, dat bestaat uit 
concrete acties/taken, verdeeld over medewerkers en gepland in de tijd. Dit actieplan 
wordt gedurende het jaar geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld 

o De jeugdouderling is het gezicht en aanspreekpunt voor de gemeente met betrekking tot 
het pastoraat door en aan jongeren 



 

o De jeugdouderling is verantwoordelijk voor de pastorale toerusting van jeugdleiders. En 
stimuleert een actieve houding onder jeugdleiders om signalen van kinderen, tieners en 
jongeren in het ‘gewone’ contact herkennen  

o Is verantwoordelijk voor ‘Veilig jeugdwerk’, zie voor informatie https://www.hgjb.nl/veilig-
jeugdwerk/ 
 

- Plaats in de kerkenraad 
o De jeugdouderling draagt bij aan de bezinning in de kerkenraad over de groei en de 

opbouw van de gemeente in haar geheel 
o De jeugdouderling deelt de verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk met de andere 

ambtsdragers  
o De jeugdouderling signaleert de knelpunten in het jeugdwerk en zoekt naar  mogelijke 

oplossingen  
o De jeugdouderling plaatst jeugdwerk op de agenda van de kerkenraad  
o In het consistorieoverleg (elke drie maanden) brengt de jeugdouderling het pastoraat aan 

kinderen en jongeren in 

o De jeugdouderling maakt deel uit van de kerkenraad en doet met regelmaat mee als 
ouderling in de erediensten 

 

- De pastorale zorg 
De jeugdouderling onderhoudt het contact met de jongeren, leeft met hen mee en helpt hen op 
hun weg in het geloof. De jeugdouderling deelt deze verantwoordelijkheid met de gehele 
kerkenraad en werkt samen met de andere ouderlingen, (eventueel de jeugddiaken) de predikant 
en de jeugdleiders.  
 
De jeugdouderling vult dit concreet in door: 

o Het aandacht vragen voor het pastoraat aan kinderen/jongeren in de gemeente. Dit houdt 
in dat er betrokkenheid is op en wordt meegeleefd met kinderen, tieners en jongeren 
(algemene zorg), en dat er oog is voor mogelijke knelsituaties (toegespitste zorg). 
Jeugdpastoraat is dus méér dan alleen pastorale zorg verlenen als er sprake is van 
crisissituaties 

o Ondersteunen van leidinggevenden in hun pastorale contacten met jongeren  
o Het aansturen van en/of participeren in een pastorale team wanneer er sprake is van 

uitgebreide vorm van jeugdpastoraat 
o Het bezoeken van catechese/clubs 

 

Taakomschrijving jeugddiaken 
 

- Is verantwoordelijk voor het diaconale aspect van het jeugdwerk. Dit kan in de vorm van hulp, 
zorg, ondersteuning etc. 

- Het stimuleren van diaconale houding bij jongeren 

- De uitvoering van bestaand en de ontwikkeling van nieuw beleid ten aanzien van het diaconaat 
in het jeugdwerk 

https://www.hgjb.nl/veilig-jeugdwerk/
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- De bezinning in de kerkenraad betreffende de zorg voor de jongeren en hun plaats in de 
gemeente  

- Het leidinggeven aan, motiveren en coachen van jeugdleiders wanneer het gaat om het 
diaconaat 

- Indien aanwezig maakt de jeugddiaken deel uit van de jeugdraad 

- Het stimuleren van de onderlinge afstemming/communicatie zowel tussen de jeugdleiders als de 
verschillende activiteiten met betrekking tot het jeugddiaconaat 

 
De jeugddiaken denkt met de leidinggevenden mee over de uitvoering van het jeugdwerk met het oog 
op het diaconale aspect binnen de jeugdraad. De jeugddiaken doet dit in de verantwoordelijkheid als 
kerkenraadslid en brengt vanuit de jeugdraad het jeugddiaconaat in tijdens de vergaderingen van de 
kerkenraad.  
 
In het jeugddiaconaat wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- Jeugddiaconaat dóór jeugd (jeugd zet zich in voor anderen)  
- Jeugddiaconaat vóór jeugd betekenen (hulp aan jongeren) 

 

De taakvelden van een jeugddiaken betreffen: 
 

- Beleidstaak 
o Het gezicht en aanspreekpunt zijn voor de gemeente met betrekking tot diaconale projecten 

en acties voor en door het jeugdwerk 
o Aandacht vragen binnen het jeugdwerk om jongeren te leren en te ervaren dat dienen en 

delen alles te maken heeft met geloven. Het diaconale bewustzijn betreft de eigen gemeente, 
als hun omgeving en de nood wereldwijd. Dit gebeurt zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd. 

o Het diaconaal toerusten van jeugdleiders  
o Medeverantwoordelijk (naast de jeugdouderling) voor een goed beleid van de gemeente met 

betrekking tot het jeugdwerk 
o Verantwoordelijk voor alle communicatie tussen diaconie en het totale jeugdwerk 
 

- Plaats in de kerkenraad 
o In de vergaderingen het diaconale aspect van het jeugdwerk op de agenda plaatsen en 

eventuele knelpunten onder de aandacht brengen. De jeugddiaken deelt deze 
verantwoordelijkheid met de andere ambtsdragers, in het bijzonder met de diakenen  

o De jeugddiaken draagt bij aan de bezinning in de kerkenraad over het diaconale 
functioneren van de gemeente in haar geheel. 

o De jeugddiaken maakt deel uit van de kerkenraad en doet met regelmaat mee als diaken 
in de diensten. 

 

- Jeugddiaconaat door jongeren:  

o Stimuleren van kinderen, tieners en jongeren in het geven van geld, tijd en aandacht aan de 
naaste 



 

o In gezamenlijkheid met jeugdleiders en jongeren zoeken naar en uitvoeren van eenvoudige 
en haalbare diaconale doelen, ver weg en dichtbij. 

o Het vormgeven van diaconale activiteiten met en door jongeren 

 

- Jeugddiaconaat voor jongeren 
o Aandacht vragen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele gemeente voor 

de kinderen, tieners en jongeren. 
o Het op een pastorale wijze betrokken zijn bij de jongeren van de gemeente in 

gezamenlijkheid met de jeugdouderling 
o Het vormgeven van praktische hulp aan jongeren  

 

Belangrijk om daarbij te bedenken is: 
 

- Dat jeugdwerk een taak is van de gehele kerkenraad/gemeente, niet alleen van de 
jeugdambtsdrager 

- Dat een jeugdambtsdrager niet alles zelf hoeft te doen maar taken kan delegeren aan anderen 
- Dat in complexe situaties het goed is en nodig kan zijn om externe deskundigheid in te schakelen 
- Dat wie je bent soms veelzeggender kan zijn dan wat je doet 

 
De verkiezing van een jeugdambtsdrager valt onder de categorie ambtsdrager met een bepaalde 
opdracht. Hierbij gelden de regelingen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze 
kerkorde is te downloaden via https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/. Op pagina 25 van de 
kerkorde staan enkele aanvullende bepalingen voor een ambtsdrager met bepaalde opdracht. 
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