Vanuit het verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem volgen, werkt de missionaire
organisatie IZB nauw samen met kerkenraden en gemeenten bij missionair beleid (IZB Focus).
Daarnaast zijn we betrokken bij het werk van een groot aantal missionaire werkers en –predikanten
(IZB Impact). Via Dabar verzorgen we in zomermaanden recreatie- en evangelisatiewerk op
campings. Areopagus richt zich op de toerusting en nascholing van predikanten. Op ons landelijk
kantoor in Amersfoort werken ca. 15 medewerkers. We zoeken op korte termijn een

Begeleider Pioniersprojecten (m/v)
voor het IZB Impactteam – 0,8 fte

De afdeling IZB-Impact adviseert, begeleidt en ondersteunt gemeenten en pioniers bij de start en
ontwikkeling van nieuwe geloofsgemeenschappen. We werken intensief samen met het programma
pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wat ga je doen?
Je stimuleert en ondersteunt als startbegeleider nieuwe pioniersprojecten. Je begeleidt en adviseert
ook bestaande pioniersprojecten. Je hebt oog voor zowel inhoud als voor processen. Dankzij je
contacten binnen dit netwerk ben je ook een enthousiasmerende ambassadeur van deze nieuwe
missionaire projecten. Je deelt praktijkervaringen, formuleert geleerde lessen en deelt die met
anderen binnen de leergemeenschap pionieren en het leerprogramma van de IZB.
Wat vragen we?








Je staat als leerling en volgeling van Jezus Christus in het leven, en je werkt vanuit een
biddende afhankelijkheid van Hem;
Je bent een actief betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland (of bereid dit te
worden);
Je hebt kennis van, visie op en ervaring met nieuwe vormen van kerk-zijn;
Je bent inspirerend en ondernemend. Als teamspeler ben je in staat om anderen na te laten
denken, te enthousiasmeren en mee te nemen in een proces.
Je hebt ervaring in het begeleiden van teams en vaardigheid in (het begeleiden van)
projecten.
Je hebt een HBO/WO-denkniveau.
Je bent flexibel inzetbaar en bereid ook avonden te werken.

Wat bieden we?
Een bijzondere en uitdagende functie in een dynamische gedreven organisatie, die betrokken is bij
het ontstaan van nieuwe geloofsgemeenschappen. De aanstelling betreft een jaarcontract met het
perspectief om te verlengen en heeft een omvang van 80 % (28,8 uur per week).
Bij de IZB is de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing.
De salariëring is overeenkomstig schaal 10.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Boerman, IZB-Impact, tel. 06-51833848,
email h.boerman@izb.nl. Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 14 december 2017 sturen naar
hrm@izb.nl. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid
gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

