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1. Inleiding 

In dit document geef ik een wat uitgebreidere toelichting op de begroting, zoals ik deze heb 
samengesteld t.b.v. het pioniersplan voor Overstag. Omdat de grootste post op deze begroting 
de aanstelling van een missionair werker is, ga ik eerst iets uitgebreider in op de functie en het 
profiel van een dergelijke missionair werker, zoals we dat als pioniersteam voor ons zien. 
Daarbij doe ik ook een voorstel voor een sollicitatieprocedure, verantwoordingsmodel en 
planning. Hierna volgt de begroting, zoals opgenomen in het pioniersplan, voorzien van een 
uitgebreidere toelichting. 

 

2. Een missionair werker voor Overstag 

Gaandeweg het pioniersproces zijn we als team tot de conclusie gekomen dat het bij onze 
pioniersplek verstandig is om een betaalde missionair werker aan te stellen. We merken dat 
we behoefte hebben aan een persoon die het proces “trekt” en als gezicht de pioniersplek 
vertegenwoordigt in de wijk. Er is vanuit de Protestantse Gemeente Damsterboord extra 
financiering beschikbaar om de eerste jaren deze aanstelling te helpen bekostigen. 

Het advies van pioniersbegeleider Ramon de Bonte is om te gaan voor een aanstellingsgrootte 
van ten minste 0,4 fte. Dit heeft ermee te maken dat een significant deel van de aanstellingstijd 
op zal gaan aan overleggen, aansturing van vrijwilligers, netwerken etc. Voor het 
daadwerkelijke buurtpastoraat blijft dan weinig tijd over. In het team zijn we, ook met het oog 
op de financiën, iets voorzichter en pleiten we voor een groeimodel, waarbij verdergaande 
fondswerving een uitbreiding van de aanstelling van de missionair werker mogelijk maakt. 

Kortom, wij zijn op zoek naar een missionair werker (v/m) voor 0,3-0,4 fte, met een 
mogelijkheid tot uitbreiding afhankelijk van het verloop van de fondswerving. In principe gaan 
we voor een HBO-geschoold kerkelijk werker, maar in de vacaturetekst laten we het iets open, 
omdat een ervaren missionair werker die geen formele opleiding kerkelijk werk heeft ook goed 
zou kunnen passen (en bovendien goedkoper is). 

Wij komen tot de volgende vacaturetekst: 

Pioniersplek i.o. Overstag is op zoek naar een creatieve missionair werker (v/m) 

In de Groningse wijk Lewenborg wordt door een interkerkelijk team gewerkt aan een 
pioniersplek. Omdat wij in het najaar van 2020 van start gaan als “officiële” pioniersplek, en 
omdat we denken dat het goed is als er een vast gezicht het pionierswerk leidt, zoeken wij een 
missionair werker die samen met ons aan de slag wil in de wijk. Overstag richt zich op een 
diverse doelgroep, en werkt bijvoorbeeld aan een Sportcommunity & Kliederkerk, maar ook 
aan buurtpastoraat en diaconale activiteiten. 

Werkzaamheden 

 Aansturing van vrijwilligers 
 Ontwikkeling van visie en vormen om geloven te verkennen 
 Verder ontwikkelen van de toekomstvisie voor Overstag i.s.m. het pioniersteam 
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 Contactpersoon tussen Overstag en andere kerken en maatschappelijke organisaties 
in de stad Groningen 

 Contacten leggen in de wijk om verdere activiteiten te verkennen 
 Buurtpastoraat in de vorm van bezoeken, spreekuren en vieringen 
 Bijdragen aan fondswerving 

Wij vragen 

 Affiniteit met verschillende christelijke denominaties 
 Een passie voor missie en diaconaat 
 Creativiteit in het motiveren van vrijwilligers 
 HBO werk- en denkniveau 

Wij bieden 

 Een aanstelling van 0,3-0,4 fte (CAO kerkelijk werker PKN of kerkelijk medewerker 
PKN) met mogelijkheid tot uitbreiding naarmate het pionierswerk groeit 

 De ruimte om samen met het team een nieuwe geloofsgemeenschap uit te denken, en 
uit te werken 

 Een werkomgeving in de leukste, jongste én meest geseculariseerde stad van 
Nederland (waar kun je beter missionair actief zijn?!) 

 Samenwerking met een interkerkelijk pioniersteam 

Sollicitatiebrieven, voorzien van CV & motivatie, evenals vragen voor meer informatie kunnen 
gericht worden aan de voorzitter van het pioniersteam Mark de Jager, 
markmdejager@gmail.com.  

 

3. Procedure & planning 

Ons doel is om de aanstelling van de missionair werker in te laten gaan op het moment dat de 
pioniersplek officieel start (eind oktober 2020). Dit betekent dat we per 1 september de 
vacature willen plaatsen (dit kan bijv. via Kerk in Stad, PThU, Hbo-instellingen, de landelijke 
vacaturesite van de PKN etc.). Gesprekken kunnen dan in eind september/begin oktober 
plaatsvinden. 

Tijdens de wervingsprocedure zullen kandidaten eerst een gesprek hebben met het 
pioniersteam en een afvaardiging van de kerkenraad. In een tweede ronde heeft één of twee 
kandida(a)t(en) die uit de eerste ronde komen een gesprek met het moderamen van de 
kerkenraad van Damsterboord en een afvaardiging van het pioniersteam. Beide 
gespreksrondes hebben een veto op de kandidaat, maar het tweede gesprek heeft sterker het 
karakter van een wederzijdse kennismaking. 

De verdere details over hoe een dergelijke aanstelling in zijn werk gaat heb ik niet, maar 
daarover kan startbegeleider Ramon de Bonte het team en de kerkenraad adviseren. 
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4. (Financiële) verantwoording 

Omdat de pioniersplek geen eigen rechtspersoon is, valt de missionair werker formeel onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Damsterboord. Hetzelfde geldt voor de financiële 
verantwoordelijkheid, die berust uiteindelijk bij het CvK van Damsterboord. 

Wanneer het pionierswerk groeit, kan (bijvoorbeeld na vijf jaar), besloten worden om een 
aparte stichting op te richten waar het pionierswerk onder valt. Hiervoor heeft de PKN 
verschillende modellen ontwikkeld. De eerste jaren is een nauwe samenwerking tussen de 
pioniersplek en de kerkenraad/CvK van Damsterboord echter van essentieel belang. 

Ons voorstel is om een financiële commissie in te richten die bestaat uit twee betrokkenen bij 
Overstag (waarvan ten minste één pioniersteamlid) en twee betrokken bij Damsterboord 
(waarvan ten minste één kerkrentmeester, [en misschien kan de tweede persoon een diaken 
zijn?]). Deze financiële commissie is verantwoordelijk voor de (uitwerking van) de begroting 
van het pioniersteam en werkt nauw samen met de fondswervingscommissie en missionair 
werker als het gaat om subsidieaanvragen en fondswerving. Halfjaarlijks brengt de commissie 
verslag uit aan zowel het pioniersteam als het CvK van Damsterboord. 

Wat betreft de missionair werker stellen wij voor dat de kerkenraad de begeleiding van deze 
werker delegeert aan het pioniersteam. Omdat er per definitie (zoals vastgesteld in het 
pioniersplan) een kerkenraadslid in het pioniersteam zit, is een verbinding tussen kerkenraad 
en team hierin geborgd. Jaarlijks heeft de missionair werker een functioneringsgesprek met 
een delegatie van het team en de kerkenraad. Na het eerste jaar volgt een uitgebreide 
evaluatie van het pionierswerk, onder begeleiding van de PKN, waarin ook de rol van de 
missionair werker wordt besproken. 

 

5. Begroting 

De cijfers voor de verschillende posten verwijzen naar de toelichting onderaan dit document. 

 

Inkomsten  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

1. Bijdragen lokale gemeente(n)  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

2. Subsidie Protestantse Kerk  € 8.000  € 8.000  € 8.000 

2. Subsidie Maatschappij van Welstand  € 4.000  € 4.000  € 4.000 

3. Subsidie pionierbegeleiding  € 1.800  € 1.800  € 1.800 

4. Bijdragen deelnemers activiteiten  € 0  € 500  € 1.000 

5. Bijdragen overige fondsen  € 500  € 2.000  € 5.000 

5. Overige bijdragen   € 500  € 1.000  € 2.000 

Totaal  € 29.800  € 32.300  € 35.300 

       

 

Uitgaven  Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 
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6. Vrijwilligersvergoedingen  € 0  € 1.000  € 1.500 

7. Personele kosten  € 25.600  € 25.600  € 25.600 

8. Activiteitenkosten  € 500  € 1.000  € 1.500 

8. Huur locaties  € 500  € 1.000  € 1.500 

8. Communicatiekosten  € 500  € 750  € 750 

8. Aanschaf spullen eenmalig  € 400  € 500  € 500 

9. Training en teambuilding kernteam  € 200  € 300  € 300 

3. Pionierbegeleiding  € 1.800  € 1.800  € 1.800 

10. Overige kosten  € 300  € 350  € 1.850 

Totaal  € 29.800  € 32.300  € 35.300 

 
6. Toelichting op de begroting 

Ad 1. De Protestantse Gemeente Damsterboord heeft toegezegd om de eerste jaren jaarlijks 
€10Ke te willen bijdragen. Daarnaast is in het contact dat we hebben gehad met andere 
kerkelijke gemeentes in de stad gebleken dat diverse kerken, door middel van collectes en 
structurele financiering willen bijdragen aan het pionierswerk. Wij gaan er van uit dat met 
gerichte fondswerving dit €5Ke oplevert, hetgeen voor een jaarlijks geschat totaal van €15Ke 
zorgt. Wanneer de begroting wordt goedgekeurd door Damsterboord moet er direct vanuit het 
Pioniersteam werk gemaakt worden van verdergaande fondswerving bij de andere kerkelijke 
gemeentes in de stad. De eerste stappen hiervoor zijn het afgelopen jaar al gezet. 

Ad 2. De grootte van de subsidies vanuit Damsterboord  betekent dat de maximale 
aanvullende subsidie van de PKN en Maatschappij van Welstand kan worden verwacht. 

Ad 3. Pioniersbegeleiding wordt gesubsidieerd vanuit de PKN voor €1.8Ke per jaar. 

Ad 4. Omdat we het eerste jaar ons netwerk aan het opbouwen en uitbreiden zijn, rekenen we 
hier waarschijnlijk nog geen eigen bijdrage voor. Het is voorstelbaar dat gaandeweg dit wel 
gebeurt, bijvoorbeeld door collectes bij vieringen, Kliederkerk etc. Tegelijkertijd is de doelgroep 
hier leidend, wanneer er sprake is van een meer diaconaal georiënteerde activiteit, of een 
activiteit die alleen op kinderen is gericht (bijv. Sportcommunity) vragen we per definitie geen 
(vrijwillige) bijdrage. 

Ad 5. Omdat er veel sociale aandacht vanuit de overheid voor projecten in Lewenborg is, 
verwachten we ook een beroep te kunnen doen op overheidssubsidies (post “bijdragen 
overige fondsen”). Daarnaast werven we donateurs verspreid over Groningen en Nederland 
die het pionierswerk een warm hart toedragen. Om dit goed te kunnen doen is het 
noodzakelijk om z.s.m. een fondswervingscommissie in te richten. 

Ad 6. In eerste instantie werken we niet met vrijwilligersvergoedingen, omdat de activiteiten 
en taken nog worden ontwikkeld en uitgerold. Als zaken beter lopen kan het team verder 
nadenken over vrijwilligersvergoedingen. Het is wel belangrijk dat vrijwilligers die met jeugd 
werken standaard een VOG krijgen, dit kan echter gratis via de regeling voor vrijwilligers van 
de Rijksoverheid.(https://www.gratisvog.nl/) 
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Ad 7. De post personele kosten is gebaseerd op een (HBO niveau) missionair werker voor 0,4 
fte. Wanneer er geen officiële HBO-kerkelijk werker wordt aangesteld, valt deze post lager uit. 
We streven naar een groeifunctie: onderdeel van de aanstelling van de missionair werker is 
ook fondswerving. Wanneer de inkomsten groeien kan de functie evt. worden uitgebreid. 

 

Ad 8. De posten “huur locaties” en “activiteitenkosten” zijn relatief hoog, omdat we er als team 
voor hebben gekozen om in principe geen gebruik te maken van de gebouwen van de 
moedergemeente, omdat die buiten de wijk gelegen zijn. Daarom zullen we waarschijnlijk 
terugvallen op bijvoorbeeld het wijkcentrum, scholen etc. die in de wijk gelegen zijn. Voor deze 
posten geldt echter dat de bedragen zeer ruwe schattingen zijn, omdat de daadwerkelijke 
activiteiten nog moeten worden ontwikkeld. 

Ad 9. De PKN adviseert expliciet om te investeren in teambuilding. Juist vanwege de 
interkerkelijke benadering van Overstag is dit een belangrijk aandachtspunt. We willen jaarlijks 
één activiteit organiseren voor alle betrokken vrijwilligers (bijv. een BBQ). Daarnaast zal het 
team regelmatig training van de Landelijke PKN bij moeten wonen, waar reiskosten en 
deelnamekosten aan verbonden zijn. 

Ad 10. Deze post is nog niet nader gedefinieerd. De reden dat deze post in latere jaren oploopt, 
is omdat we een groei in een aantal inkomstenposten voorzien (zoals donaties, deelname 
activiteiten etc., zie hierboven). Idealiter is deze toename groot genoeg om een uitbreiding van 
de aanstelling van de missionair werker te realiseren, maar er is nog te weinig duidelijk van de 
concrete plannen om hier een duidelijke indicatie over te geven. 


