
 

 
  

TAAKGROEP:  TIENERS &  
FOREVER YOUNG 

CLUSTER BINNEN 
OPTIMAAL 12 PERSONEN (HUIDIG 9)  
 
            

           SCAN DE QR-CODE EN MELD JE AAN! HOE ZIET DEZE TAAK ER IN DE PRAKTIJK UIT? 
Wanneer je tienerleider bent in de Schuilplaats ben je actief betrokken bij het invulling geven aan 
tienerbijeenkomsten. Tienerbijeenkomsten zijn er in de vorm van diepgang aan de hand van de Bijbel, 
maar ook in de vorm van evenementen of andere recreatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
kamp, festivalbezoek, jongensdag, meisjesdag, sponsoractiviteiten, enzovoort. Als tienerleider werk je 
niet alleen. Samen met andere enthousiaste tienerleiders help je tieners met het geven van betekenis 
aan bepaalde levens- of identiteitsvragen. Hierin ben je geen leraar of pedagoog, maar iemand die op 
gelijkwaardig niveau met iemand kan meedenken. Hiernaast is het als tienerleider mogelijk om een rol 
te spelen in het proces naar het vinden van een passende plaats voor tieners in de gemeente. Daarbij 
ga je uit van het talent en de bereidbaarheid van een tiener. En talent is er meer dan voldoende! 
 
 
Het overkoepelende term voor alle tieners en tienerleiders samen is Forever Young.  
 
 
 
 
 
 
 

HOEVEEL TIJD KOST DEZE TAAK IN DE MAAND/WEEK? 
1. Hoe vaak in de maand is er een overleg met het team? Eens in de twee/drie maanden 
2. Hoe lang duurt zo’n teamoverleg? Ongeveer 2 uur. 
3. Op welke momenten staan deze meetings vaak gepland?  Vaak op zondag na de dienst. 
4. Hoe vaak ben je aan de beurt met deze taak? Dit is altijd in overleg. Actieve deelname als 

tienerleider is belangrijk, maar het aangeven van je persoonlijke grenzen vinden we nog 
belangrijker. Extra mensen betekent ook dat de taken over meer mensen worden verdeeld.  

5. Hoe lang ben je dan bezig met deze taak? Een keer in de twee weken is er een tienerbijeenkomst. 
  

WELKE KWALITEITEN ZOUDEN GOED VAN PAS KOMEN BIJ DEZE TAAK? 
- Enthousiasme voor de doelgroep 
- Flexibel karakter 
- Humor 
- Creativiteit 
- Geloven wat de Bijbel ons leert over Jezus (must!) 
- De vaardigheid om te spreken voor een groep 

 
 
 
 
 
ALS DIT TEAM EEN TEAMUITJE ZOU DOEN, WAT ZOU HET DAN ZIJN? 
Een pub quiz. Bowlen. Bbq (in de zomer      ). Spelletjes doen.  

https://forms.gle/GqkKWTvtSi315E4c6

