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Algemeen

De directeur:

• is geworteld in de Schrift, de gereformeerde belijdenis en de 
gereformeerde traditie, en is in dat opzicht ook identificatiefiguur 
voor de medewerkers.

• is belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten.

• heeft ervaring met het staan in de breedte van de Gereformeer-
de Gemeenten en kan goed omgaan met verschillen die zich daarin 
voordoen (boegbeeldfunctie).

• heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen 
in relatie tot jongeren, jongerenwerkers, kerkenraden, ouders en 
andere stakeholders en heeft hart voor jongeren en de kerk. 

• heeft affiniteit met toerusting en vorming van jongeren en inspi-
reert medewerkers in het uitdragen van de missie van de Jeugd-
bond en heeft het vermogen ruimte te bieden aan medewerkers.
 
• heeft kennis van en inzicht in bestuurlijke besluitvormingspro-
cessen. 

• kan goed omgaan met druk en is flexibel.

• is bereid een deel van de werkzaamheden buiten kantoortijden 
uit te voeren.
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Specifieke competenties 
(kennis, ervaring, vaardigheden en eigenschappen)

De directeur:

• heeft een aantoonbaar hbo+ of academisch werk- en denkniveau.

• heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie.

• is vaardig in het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het 
door de Jeugdbond ingezette beleid.

• bezit krachtig en besluitvaardig leiderschap en heeft kennis en vaar-
digheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en 
financiële zaken.

• is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen.

• is vaardig in het positioneren en vertegenwoordigen van de Jeugd-
bond en onderhoudt contacten met derden (zoals kerken, deputaat-
schappen, media, specifieke netwerken).

• bezit goede communicatieve vaardigheden en interpersoonlijke 
sensitiviteit, is een toegankelijke en authentieke verbinder en toont 
betrokkenheid.

• heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardig-
heid en is in staat om invulling te geven aan het woordvoerderschap.

• weet inspirerend zijn visie over te brengen op medewerkers en hen 
te enthousiasmeren, te overtuigen en te binden.


