
 

 

 

Functieomschrijving 

fondsenwerver (24 uur) 

 

Over Interserve 

Interserve Nederland is een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen die verlangen naar een 

diepgaande, duurzame verandering in de levens van mensen in Azie en de Arabische wereld door een ontmoe-

ting met Jezus Christus. Hoewel een groot deel van de wereldbevolking hier woont, investeert de wereldwijde 

kerk nog geen 5% van haar tijd en geld in deze regio’s. 

Dat zien wij graag anders en daarom zenden wij vakmensen uit naar Azie en de Arabische wereld. Gewone men-

sen zoals jij en ik, die in de praktijk van elke dag en door de uitoefening van hun werk laten zien wat het betekent 

om discipel van Jezus Christus te zijn.  

 

Onze visie 

Discipel van Jezus Christus zijn heeft betrekking op je hele leven: werk, relaties, keuzes, enz. We willen hierin 

zelf een voorbeeld zijn en anderen helpen ook zo te leven. Onze woon- en werkomgeving is de meest natuur-

lijke plaats om dit zichtbaar te maken. Het Evangelie richt zich op de hele mens – op zijn geestelijke, lichame-

lijke, sociale én economische nood. Het Evangelie verkondigen gebeurt daarom niet alleen in woorden, maar 

ook in daden. Daarbij richt Interserve zich vooral op de meest kwetsbaren in Azie en de Arabische wereld en 

wordt altijd de samenwerking gezocht met de lokale kerk. 

 

Strategie 

De komende jaren willen wij meer beroepskrachten uitzenden. Door concrete vacatures aan te bieden hopen 

we jaarlijks 30 On Trackers te werven en te groeien van 50 naar 70 Long Track Partners. Om deze ambitie te 

realiseren is het belangrijk dat we ons duidelijk positioneren in christelijk Nederland en mensen meer betrok-

ken maken bij ons werk.    

 

Als fondsenwerver heb je hierin een belangrijke rol! Je bent verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor 

kantoor, Thuisfrontcommisies en On Trackers. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het beleid op het 

gebied van marketing en communicatie. 

 

Verantwoordelijkheidsgebieden 

Je verantwoordelijkheidsgebieden als fondsenwerver zijn: 

 

1. Versterken van relaties met belanghebbenden (donateurs, fondsen, kerken, bedrijven) : 40% - 10 uur 

• Uitvoer van de donateurscyclus. 

• Coördineren van klantgerichte afhandeling van contacten met Interserve 

• Het bedenken van initiatieven om nieuwe donateurs te werven 

• Projectvoorstellen indienen bij (vermogens)fondsen en stichtingen 

• Relaties bouwen en onderhouden met kerken en bedrijven in samenwerking met directeur 

 

2. Fondsenwerving en coaching voor Partners, On Trackers en TC’s (40% - 10 uur) 

• Partners en TC’s toerusten en coachen omtrent fondsenwerving 

• Fondsen aanvragen voor Partners 

• On Trackers ondersteunen in hun crowdfundacties 

 

3. Ontwikkelen van beleid op het gebied van marketing (10% - 2 uur) 

• Het mede opstellen en uitvoeren van het Marketingplan 

 

 



 

 

 

4. Overige (10% - 2 uur) 

• Bijwonen van vergaderingen  

• Rapportages en verslagen schrijven 

• Bijblijven op vakgebied 

• Meedenken over beleidsvraagstukken 

 

 

Profiel 

• Christen en betrokken in de eigen gemeente 

• Sterke interesse en bij voorkeur ervaring in zending en ontwikkelingswerk 

• Ruime ervaring als fondsenwerver 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift 

• Hbo werk- en denkniveau 

• In staat om eigen werk te organiseren 

• Sociaal vaardig en servicegericht 

• Kennis van de kerkelijke kaart van Nederland en in staat respectvol om te gaan met verschillende ker-

kelijke achtergronden 

 

Organisatorische inbedding 

De fondsenwerver werkt nauw samen met het Marketingteam (Social Marketeer & Tekstschrijver en de Coör-

dinator Werving en Promotie). Je legt verantwoording af aan de directeur. 

 

Overig 

Deze functie is ingeschaald in schaal 8 van de regeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Het (beperkt) werken in avonduren en in het weekend kan onderdeel zijn van de functie. 

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

Laatst bijgewerkt: 24-6-2019 


