
Vacature  
  

Lid (m/v) Raad van Toezicht (ondernemen en financiën)  
  
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. 20 medewerkers.  
  
De IZB is een vereniging. Het bestuur/de bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor het werk 
van de IZB. De raad van toezicht heeft de taak om toe te zien op het beleid van het bestuur 
en de algehele gang van zaken. De raad van toezicht bestaat uit kernleden en voiceleden, die 
samen zorgen voor een brede vertegenwoordiging van de veelkleurige achterban en het werkveld 
van de IZB.   
Deze vacature betreft een kernlid (max. 3 keer een termijn van 3 jaar). Naast 
de algemene ledenvergadering zijn er ongeveer zeven vergaderingen per jaar.   
 
Functie eisen:  
 

- belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland;   
- instemmen met en staan voor de identiteit van de IZB;   
- bereid tot een tijdsinvestering van zo’n 16 dagdelen per jaar;   
- relevante ervaring voor een toezichthoudende rol.   
  
Verder vragen we voor deze vacature:  

- Achtergrond in bedrijfsvoering en financiën, in een (eind) verantwoordelijke rol;  
- Financieel deskundig door opleiding en ervaring;  
- Kennis van de werking van de interne beheersings- en controle systemen;  
- Vermogen om financiële gegevens ‘meerdimensionaal’ te lezen en ‘door de cijfers heen te 

zien’, mogelijkheden en risico’s te herkennen, alsook de gevolgen voor langere termijn.  
  

Meer informatie:  
Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met   
Ds. Martin van Dam, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel.: 06-41518591  
Drs. Bram van der Kooij, waarnemend directeur, tel.: 06-53579782  
 
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt met name vrouwen gevraagd te 
reageren.  
 
Reageren  
Tot uiterlijk 31 juli kunt u uw sollicitatiebrief mailen naar hrm@izb.nl  
Gesprekken met kandidaten worden gepland in de eerste helft van augustus.  
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