
 

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie van en voor kerken. Onze missie: geloof delen 

wereldwijd, in woorden en daden, dichtbij en ver weg! Wij geloven dat de verbinding tussen kerken 

hier en daar het wereldwijde mission-werk versterkt. Daarom werken we samen met partner-kerken 

ver weg, in bijvoorbeeld Brazilië, India en Indonesië, maar ook dichtbij, in Duitsland en Nederland. 

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door duizenden particulieren, scholen, fondsen en door honderden 

GKv- en NGK-kerken (support-kerken) in Nederland.   

Op onze afdeling Partners & Programma’s (P&P) werken acht enthousiaste collega’s. Zij onderhouden 

namens Nederlandse support-kerken contacten met onze partners wereldwijd in het ondersteunen van 

hún mission-werk. Dat kunnen allerlei soorten integral mission-projecten zijn, zoals theologische 

opleidingen, training van kerkleiders, buurtwerk, gezondheidszorg, kerkplanting of landbouw. Onze 

partners zijn lokale kerkverbanden, theologische opleidingen en daaraan verwante organisaties. Hun visie, 

mogelijkheden en zelfstandigheid zijn leidend. 

Zoek jij een uitdagende managementfunctie en heb jij een groot hart voor de wereldwijde kerk? Wil jij een 

stevige bijdrage leveren om met kerken hier en partners wereldwijd samen te werken aan verspreiding van 

het Evangelie? Wij zijn op zoek naar onze    

(aankomend) Manager Partners en Programma’s (MT-lid) 
(Zwolle, 32-36 uur per week) 

Jouw uitdaging 
Door het vertrek van één van onze coördinators en de eind 2023 geplande stap terug van Janneke, 
manager P&P, zoeken wij een collega die geleidelijk onze nieuwe manager wordt. Je start als coördinator 
en als manager blijft dit onderdeel van je werk.  
 
Als manager ben je verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, het afdelingsbudget en het aansturen van 
je collega’s. Tevens vorm je samen met Klaas (directeur), Arjan (communicatie en fondsenwerving), Allard 
(bedrijfsvoering) en Hagar (Lume) het MT. Samen bepalen jullie de organisatiestrategie, die met de 
besturen van de regionale samenwerkingsverbanden wordt afgestemd. De komende jaren staan jou de 
volgende strategische uitdagingen te wachten: 

• Nieuwe partner-kerken vinden die bij onze support-kerken passen; 

• Het verder vormgeven van wederkerigheid en gelijkwaardigheid in partnerschapsrelaties. 

Als coördinator behandel je aanvragen en bewaak je de voortgang van toegekende projecten. Je hebt 
regelmatig contact met partners voor onderling meeleven en advisering. Dat doe je namens support-
kerken, die georganiseerd zijn in regionale samenwerkingsverbanden. Daarom onderhoud je ook goed 
contact met het regionale bestuur over besluitvorming, afstemming en verantwoording. Je collega’s 
coördineren andere landen en partners. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid en ervaring mee en 
waar mogelijk draag je bij aan het werk van je collega’s. 

“Ik zou niet weten waar ik mijn talenten liever zou willen inzetten dan voor dit doel, namelijk dat 
mensen het leven vinden in God en dat ook gaan uitleven. Het is boeiend om in een internationaal 

werkveld bezig te zijn. Het intrigeert mij hoe andere mensen denken en leven.  Ik geniet van die 
variatie en het beïnvloedt mijn leven positief.” Janneke de Vries, manager P&P 

Wie ben jij? 
We maken graag kennis met je als jij…  

https://www.linkedin.com/in/klaasharink/
https://www.linkedin.com/in/arjanwoertink/
https://www.linkedin.com/in/allard-treep-7ab38610/
https://www.linkedin.com/in/hagarprins/


 

  

• Gemotiveerd bent om God te dienen, Jezus Christus wil volgen en enthousiast over onze missie 
bent; 

• Visie kunt ontwikkelen en deze in strategieën uitwerkt; 

• Leiding kunt én wilt geven aan een team van professionals;  

• Oog hebt voor het onderhouden van goede relaties, analytisch sterk bent en aanvoelingsvermogen 
in interculturele communicatie en op bestuurlijk vlak hebt; 

• De Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst; bij voorkeur heb je een goede basis in het 
Frans; 

• Academisch denk- en werkniveau hebt en over relevante werkervaring beschikt; 

• Lid bent van de GKv/NGK of één van de verwante kerken; 

• Maximaal vijf weken per jaar beschikbaar voor buitenlandse reizen bent. 

Wij bieden jou 
Samen verlangen we ernaar dat steeds meer mensen Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. Werk jij met 
ons mee? Bij Verre Naasten werken betekent ook: 

• In een uitdagende managementfunctie een bijdrage leveren aan de wereldwijde kerk; 

• Samen met je MT-collega’s richting aan onze organisatie geven. De sfeer in het MT is informeel met 
respect voor ieders vakdeskundigheid; 

• Werken in een inspirerende, internationale omgeving; 

• Leidinggeven aan een gedreven en gezellig P&P team; 

• Een goed thuiswerkbeleid en flexibele werktijden. Je werkt soms ook in de avonduren en weekenden; 

• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• Een prima salaris van €3.518,- tot €5.463,- (per 1 januari 2023, o.b.v. fulltime, 36 uur per week, cao 
Sociaal Werk) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuze budget waardoor 
jij extra flexibel bent in de inzet van voorwaarden, een laptop en een vergoeding voor een 
thuiswerkplek. 

 

Interesse? 

We zien jouw sollicitatiebrief of -video en je cv graag uiterlijk 14 november tegemoet! We horen graag 

meer over je motivatie om vanuit je geloof bij ons aan de slag te willen gaan. Voor vragen over de functie 

en de werving kun je contact opnemen met David Karelse via 0682568838 of via 

d.karelse@karelserecruitment.nl. Uiterlijk 15 november hoor je of je wordt uitgenodigd voor een nadere 

kennismaking, gepland op 17 november. Een assessment kan tot de procedure behoren. 

mailto:d.karelse@karelserecruitment.nl

