
 

 

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de 

verspreiding van het Evangelie onder de minst bereikten. OM doet dit met ruim 5000 medewerkers 

verspreid over 110 landen en op het zendingsschip de Logos Hope. In Nederland zijn circa 50 mensen 

werkzaam bij Operatie Mobilisatie.  

 
DOCK JONGERENWERK 

OM heeft het verlangen om samen met de lokale kerk missionair jongerenwerk uit te rollen in heel 

Nederland. In gemeente Lansingerland is dit al succesvol onder de naam “DOCK3B”. Dit project is 

waardevol voor de kerk, omdat het harten van jongeren raakt en een impact heeft op de omgeving. 

Daarom wil OM dit concept ook uitrollen in andere gemeenten in Nederland. OM wil de lokale kerk 

graag helpen bij het opzetten van een DOCK-project in hun eigen omgeving. Wij dromen 

bijvoorbeeld van een DOCK Vianen, een DOCK Rotterdam of een DOCK Drachten.  

 
VISIE VAN DOCK JONGERENWERK 

Een veilige haven (een DOCK) te zijn waar elke jongere kan laden en lossen en de kans heeft om 

Jezus te leren kennen. Jongeren uit de lokale kerk zijn onderdeel van die veilige haven en worden 

uitgedaagd om hun geloof te delen in hun wijk.  

 
Voor deze visie is OM op zoek naar: 
 

DOCK Coördinator Nederland 
 

MINIMAAL 24 UUR PER WEEK  

 

Werklocatie: Kantoor in Hilversum en/of Emmeloord en op projectlocatie  

 
WAT WIJ ZOEKEN    

Als DOCK coördinator wordt je onderdeel van het team Teens in Mission Nederland. Je bouwt mee 

aan Gods Koninkrijk door samen met lokale kerken tieners/jongeren te mobiliseren en te inspireren 

om hun geloof uit te dragen in hun eigen omgeving onder migranten, niet kerkelijke jongeren en 

kinderen in Nederland. Wij zoeken iemand met een passie voor jongeren met de kwaliteiten om te 

pionieren en te coördineren.  

 
WAT GA JE DOEN?    

Als DOCK coördinator ga je aan de slag met teams van vrijwilligers uit lokale kerken. Het is jouw taak 

om hen te inspireren, motiveren en ondersteunen om een DOCK in hun omgeving op te starten. Het 

uitvoerende werk wordt door het lokale team gedaan in samenwerking met jongeren uit hun eigen 

gemeente. Na 1 of 2  jaar, als het team in staat is om het project zelfstandig voor te zetten, zal OM en 

dus ook jij veel meer op de achtergrond, coachend, aanwezig zijn.  

 

Lees verder op de volgende pagina ► 



 

  

Naast het begeleiden van bestaande DOCK-projecten is het jouw taak om de visie van DOCK 

Jongerenwerk onder de aandacht te brengen bij nieuwe kerken en hen te enthousiasmeren om ook 

een DOCK te starten.  Ons verlangen is dat na een aantal jaar er diverse DOCK’s zijn opgezet, op 

verschillende plekken in Nederland.  
 

 

WIE BEN JE?  

• Je bent christen en je wordt enthousiast van de missie van OM en DOCK  

• Je bent minimaal 21 jaar  

• Je hebt ervaring met leiding geven aan en het coachen en begeleiden van vrijwilligers 

• Je bent goed in netwerken  

• Je bent relationeel ingesteld en je maakt makkelijk contact 

• Je bent bereid om deels in avonduren en weekenden te werken  

• Je bent iemand met visie en kwaliteiten om te pionieren en je eigen projecten te managen  

• Je bent bereid om het hele land door te reizen  

 
WAT BIEDEN WIJ  

• Een uitdagende rol binnen een internationale zendingsorganisatie 

• Een leuk en dynamisch team (Teens in Mission)  

• De mogelijkheid onderdeel te zijn van de verspreiding van het Evangelie  

• Er is ruimte voor geestelijke groei en persoonlijke ontwikkeling   

• Een werkplek waarbij jouw gaven, talenten en inzet verschil maken  

 
ARBEIDSVOORWAARDEN    

Medewerkers van OM ontvangen salaris op basis van giften die door de medewerker zelf geworven 

zijn. Daarom wordt van de medewerkers gevraagd om in hun eigen achterban financieel support te 

werven voor hun werk bij OM. Operatie Mobilisatie Nederland verlangt dat medewerkers een 

kerkelijke gemeente hebben die hen ondersteunt en uitzendt als zendeling.    

 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN    

Meer informatie? Neem contact op met Christiaan van Dijk, teamleider Zendingswerk Nederland, via 

06 490 066 46 of christiaan.vandijk@om.org.  

 

Je kunt je sollicitatie met CV sturen naar HR-manager Rob Boerma: rob.boerma@om.org 


