
 

 

Profiel Directeur Interserve Nederland 

 

 

Over Interserve 

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christenen die 

ernaar verlangen dat het leven van mensen in Azië en de Arabische wereld een diepgaande verandering 

ondergaat door een ontmoeting met Jezus Christus. Ze dragen hieraan bij door zich via hun beroep in te zetten 

en in de praktijk van elke dag te laten zien wat het betekent om discipel van Jezus Christus te zijn. 

 

Beleidsplan 

Om de missie gestalte te geven werkt Interserve met een meerjarenbeleidsplan. Recent heeft het bestuur de 

nieuwe Visie 2030 vastgesteld. Kern daarvan is een strategische heroriëntatie van rol en positie van Interserve 

op grond van de volgende externe ontwikkelingen: 

 

Het klassieke zendingsmodel heeft haar langste tijd gehad. Nu al zien we dat er meer zendelingen uit de 

“Global South”  uitgezonden worden naar andere landen in de “Global South”, maar ook naar westerse landen 

(‘from anywhere to anywhere’). Daarnaast is er de beweging van migranten uit Azië en de Arabische wereld 

naar Nederland. Dat heeft invloed op de financiering en ondersteuning en op de betrokkenheid van kerken in 

Nederland. Tegelijkertijd zijn er christenen die wellicht niet als bediening de zending in binnen- of buitenland 

ingaan, maar wel een aantal jaren van hun leven willen geven om als getuigend christen dienstbaar te zijn aan 

andere volken, in hun werk- of vrijwillige loopbaan. 

 

De Visie 2030 moet nu onderbouwd gaan worden met specifieke acties die in tweejaren-plannen worden 

uitgewerkt. Voor de komende jaren ligt er een sterkte nadruk op het promoten van het unieke van Interserve: 

het integreren van professioneel werk (via detachering) én christelijk getuigenis, het versterken van de rol van 

de kerken en het ontwikkelen van een gezond en duurzaam financieringsmodel voor de continuïteit van 

Interserve. 

 

Bestuur en directeur  

De voornaamste functies van het bestuur zijn het vormgeven van het beleid en de strategie van Interserve 

Nederland en het ontwikkelen van visie rekening houdend met trends in zending. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met het internationale kantoor, de (binnen- en buitenlandse) Partners en het kantoor in 

Nederland.   

Daarnaast draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor juridische en financiële zaken van Interserve 

Nederland en het benoemen of ontslaan van de directeur. Het is een mix van een toezichthoudende rol en een 

beleidsbepalende rol. De bestuursleden zijn vrijwilligers. 

 

De directeur maakt q.q. deel uit van de Leaders Consultation van Interserve Internationaal. De directeur is 

verder belast met alle operationele zaken en stuurt de professionals en de vrijwilligers aan die werkzaam zijn 

op het kantoor (Driebergen). Om de doelstellingen te bereiken werkt het (toezichthoudend) bestuur nauw 

samen met de directie. Er zijn in hoofdzaak drie teams: Werving, Uitzending en Team-NL, aangevuld met 

medewerkers in de ondersteuning (communicatie en administratie). 

 

Ontstaan vacature 

De huidige directeur heeft ruim 8 jaar succesvol leiding geven aan de organisatie en is boegbeeld en 

ambassadeur in netwerken en richting kerken. De omvang van de organisatie is klein, de directeur moet 

daarom hands-on zijn, maar is ook visionair en ontwikkelaar. 

Met het vaststellen van de Visie 2030 is de zittende directeur na herbezinning tot de persoonlijke overtuiging 

gekomen dat hij niet de aangewezen persoon (meer) is om leiding te geven aan de verdere ontwikkeling en 



uitvoering van Visie 2030. Dat wordt gevoed door de hiermee veranderende rol van het kantoor en de impact 

op de professionals daarin. Het leidt tot een veranderkundige opgave, met herziening van taken, rollen  en 

verantwoordelijkheden. 

Vanwege het vertrek van de zittende directeur ontstaat een vacature voor een nieuwe directeur, voor 0,8-1,0 

fte. 

 

Tijdelijk heeft een interim team, bestaande uit twee bestuursleden, die tijdelijk zijn teruggetreden als 

bestuurslid, en een stafmedewerker de lopende zaken overgenomen. Eén bestuurslid treedt op als 

waarnemend directeur, de andere twee leden van het team coördineren de activiteiten van de teams Werving, 

Uitzending en Team-NL. Nadat de nieuwe directeur is aangetreden treedt het interim team terug, na een korte 

overgangsperiode. 

 

Directeur Interserve Nederland 

Het bestuur is per direct op zoek naar een nieuwe directeur (m/v) voor 0,8-1,0 fte voor 4-5 dagen per week. 

Zij/hij is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan het bestuur. 

 

De functie bevat de volgende taken: 

• Ambassadeur en boegbeeld: 

o Neemt deel aan het Leaders Consultation van Interserve Internationaal (om de 2 of 4 

jaar) en onderhoudt daarvoor contacten met de Regional Director en andere leden van 

het  International Leadership Team. 

o Participeert als Nationale Directeur in maandelijkse (gebeds)bijeenkomsten met ND’s van 

andere Interserve-kantoren. 

o Is de leidende kracht achter Business as Mission. 

o Participeert in en onderhoudt netwerken in het belang van het bereiken van de doelen 

uit Vision 2030 (NZR, Missie Nederland, Loving & Serving Muslims, en diverse andere 

(zendings)organisaties. Neemt zo nodig zitting in projectteams en commissies. 

o Heeft periodiek  overleg met het inter-agency groep (OM, OMF, WEC, Wycliffe, Frontiers, 

Gave). 

o Onderhoudt contacten met kerken, fondsen, thuisfrontcommissies. Treedt op als spreker 

namens Interserve Nederland. 

o Schrijft relevante artikelen en neemt deel aan opinievorming in de (christelijke) media. 

• Organisatie:  

o Continueert het werk van het interim team,  pleegt cultuurinterventies passend bij de 

gedeelde kernwaarden van Interserve. 

o Heeft de dagelijkse operationele leiding. 

o Zorgt voor verbinding op het stafkantoor in een gezonde balans tussen bidden en 

werken, organiseert periodieke gebeds- en reflectiemomenten. 

o Zorgt voor verbinding met (aankomende) Partners (Long-Trackers en On-Trackers) en hun 

thuisfrontcommissies. 

o Zorgt voor maandelijkse verantwoording aan het bestuur en aan de financiële commissie. 

o Bereidt de driemaandelijkse bestuurs- en financiële commissievergaderingen voor en 

treedt daarin op als directeur-secretaris. 

• Visie 2030:   

o Werkt verder met de staf aan de onderbouwing van de Visie 2030 met specifieke acties 

die voor de jaren 2021-2022 in tweejaren plannen worden uitgewerkt. 

o Stelt de (meerjaren)begroting op in samenspraak met de financiële commissie van het 

bestuur. 

o Ontwikkelt het organisatiemodel passend bij Visie 2030 en zet organisatorische stappen 

in het bereiken van die ambitie. 

 

 



 

 

Kernprofiel van de directeur 

• Overtuigd christen, actief betrokken in de eigen kerk of vergelijkbare geloofsgemeenschap, heeft 

sterke interesse in zending, ontwikkelingswerk en capaciteitsopbouw en stemt van harte in met 

de geloofsbasis van Interserve.  

• Waardeert de interkerkelijke samenwerking en is in staat met respect om te gaan met de 

verschillen in geloofsachtergronden binnen Interserve en de achterban. 

• Heeft bewezen expertise op het gebied van veranderingsprocessen en HR. 

• Kent de wereld van (christelijke) zendings- en ontwikkelingsorganisaties. 

• Heeft ervaring in zendings- en/of ontwikkelingswerk in een andere culturele context. 

• Is bekend met fondswerving en communicatie van goede doelen organisaties. 

• Is goed bekend met het aansturen van vrijwilligers. 

• Heeft van nature een participatieve leiderschapsstijl, maar is in staat om een meer uitgebreid 

handelingsrepertoire in te zetten. 

• Is strategisch sterk om de vertaalslag van Visie2030 om te zetten in strategische en operationele 

plannen. 

• Communicatief sterk. 

• Heeft goede beheersing van de Engelse taal in schrijven en spreken. 

• Teamspeler en verbinder, zowel naar de staf als naar bestuur en samenwerkingspartners. 

 

 

Overige 

• Voor arbeidsvoorwaarden volgt Interserve de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in 

Nederland. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de cao met een beloning van ca. €60.000 

(bruto) per jaar (inclusief vakantietoeslag en 13de maand) bij een voltijds dienstverband. Gestart 

wordt met een tijdelijke aanstelling. 

• Inzetbaar op korte termijn. 

 

 

 


