
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk (DO) zijn op zoek naar een:

Medewerker Toekomstgericht Kerkbeheer
36 uur per week 

Ben jij actief betrokken bij de Protestantse Kerk en wil je bijdragen aan een toekomstgerichte
samenhang tussen visie, beleid en kerkbeheer in de plaatselijke gemeenten en
pioniersplekken? Dan kom je als geroepen.

De VKB is de vereniging van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk waarbij
nagenoeg alle gemeenten zijn aangesloten. De VKB is een zelfstandige organisatie. Zij
werkt wel ten dienste van de Kerk, maar behartigt specifiek het kerkrentmeesterlijk
perspectief binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
 
De DO werkt via haar programmalijn ‘Lokaal kerk-zijn’ aan de ondersteuning van het lokale
mozaïek van kerkplekken met het oog op  toekomstgericht kerk-zijn. Hiervoor is een
kennisplatform ingericht dat kennis, ervaring en expertise verzamelt en ontwikkelt rondom
enkele kernthema’s.

Als medewerker Toekomstgericht Kerkbeheer ga je aan de slag met beleidsontwikkeling en
advisering op het gebied van kerkbeheer en financieringsmodellen voor nieuwe kerkplekken.
Je bent daarin een schakel tussen beide organisaties en de verschillende betrokkenen op dit
thema. Daarbij is ondernemerschap en creativiteit belangrijk in deze rol om zo met
vernieuwende voorstellen te komen passend bij Toekomstgericht kerkbeheer.
Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor belangrijke randvoorwaarden voor kerk-zijn,
zoals geldwerving, financiën, gebouwbeheer en huisvesting, lokaal werkgeverschap voor
kerkelijke medewerkers en kerkmusici, en vrijwilligersbeleid. De VKB en de DO willen
inzetten op de ontwikkeling van integraal beleid en duurzaam en toekomstgericht
kerkbeheer. Ook willen we gemeenten stimuleren om verantwoord om te gaan met het
vermogen dat hun is toevertrouwd, door het rapport ‘Werkzaam vermogen’ naar de praktijk te
vertalen. Het is hierbij van groot belang dat kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters
hierin samen optrekken en worden ondersteund, zodat de inhoudelijke koers en beheer
samen komen in integraal beleid.  

Wat verwachten wij van jou?
We vinden het belangrijk dat je actief betrokken bent binnen een gemeente van de
Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij heb je ervaring met de beheersmatige kant van
kerk-zijn. Je bent daarin creatief en ondernemend. Je kunt strategisch denken en visie
ontwikkelen. Je bent bekend met relevante IT applicaties en ziet mogelijkheden om deze in
te zetten in de kerkelijke praktijk. Je hebt een passie voor cijfers, maar kunt ook het verhaal
achter de getallen goed overbrengen en andere mensen motiveren. Samenwerken is in deze
rol de sleutel, zowel met de Dienstenorganisatie als de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de Protestantse Kerk. Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau.



Wat mag jij van ons verwachten?
Wij bieden jou een afwisselende functie voor een jaar (met uitzicht op een vast
dienstverband) waarin jij een waardevolle bijdrage kunt leveren via onze organisaties aan het
kerk-zijn in Nederland. Je komt in dienst van de VKB, maar werkt in en voor beide
organisaties. De functie is ingeschaald in schaal 10 (€ 2.571 - € 4.350 bruto per maand op
basis van 36 uur per week). Daarnaast is er sprake van een vakantietoeslag van 8% en een
eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt volop de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen in een
werkomgeving waar verbondenheid en ambitie centraal staan.

Geïnteresseerd?
Overweeg jij om de volgende stap in je loopbaan te zetten, maar wil je nog meer informatie?
Neem dan contact op met Jos Aarnoudse, directeur VKB, j.aarnoudse@kerkrentmeester.nl,
06-12811900.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 16 mei a.s. naar
vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Annemarie Ledeboer HR adviseur o.v.v.
vacaturenummer 2022-023

Nadere informatie:

Het dienstverleningsmodel dat door de DO wordt gebruikt wordt nader toegelicht in het
beleidskader en in deze animatie. 

Nadere info focus, doelstelling, beleidskader VKB: www.kerkrentmeester.nl

mailto:j.aarnoudse@kerkrentmeester.nl
https://www.protestantsekerk.nl/download25569/PKN-Beleidskader-kort_22-04-2021_dig.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=D184VstmGwU&feature=emb_logo
http://www.kerkrentmeester.nl

