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Directeur Stichting Oude Groninger Kerken  
 
Stichting Oude Groninger Kerken 

 

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand 

houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen 

van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan.  

De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn 

vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van 

de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van 

publieksbereik en educatie. 

 

De stichting heeft op dit moment 91 kerken, twee synagogen, 58 kerkhoven en acht 

(vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen er nog steeds bij.  

 

De SOGK zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud 

zijn. Dat is niet perse een gemakkelijke opgave.  

In de provincie is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Aardbevingen als gevolg 

van gaswinning beschadigen de kerken. Het behoud van het religieus historisch 

erfgoed is en blijft mede daardoor een stevige uitdaging. 

 

Voor meer informatie over de stichting zie ook: www.groningerkerken.nl.  

 

De organisatie 

 

Het werk van de stichting wordt uitgevoerd door een team van 16 medewerkers in 

samenwerking met ruim 600 vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in de stad 

Groningen, in één van de kerken van de stichting.  

De SOGK heeft een platte professionele organisatie zonder hiërarchische structuur of 

managementteam. De operationele taken liggen bij het team van 16 medewerkers.  

Ook het faciliteren van Bijzondere Locaties Groningen BV (BLG), een volle 

dochteronderneming waarin de exploitatie van een beperkt aantal kerken is 

ondergebracht, wordt door het bureau verzorgd. 

De vrijwilligers van de stichting zijn voor het grootste deel actief in de Plaatselijke 

Commissies die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de kerken.  

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en vervult de statutair 

vastgelegde taak van toezichthouder op de uitvoering van het beleid door de 

directeur.  

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies en het Vrijwilligersplatform. 

 

  

http://www.groningerkerken.nl/


                          

    Page  
       2 of 4  
 

De directeur 

  

Als gevolg van pensionering van de huidige directeur is de SOGK op zoek naar een 

opvolger. De directeur is als boegbeeld verantwoordelijk voor de algemene leiding en 

doorontwikkeling van de SOGK als vooraanstaande erfgoedorganisatie. Hij/zij is 

tevens directeur van Bijzondere Locaties Groningen BV.  

 

Samen met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers geeft de directeur vorm 

aan het strategisch beleid. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de 

uitvoering van het beleid en heeft daartoe een, in het directiestatuut vastgelegd, 

ruim mandaat. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak en de 

financiële continuïteit van de organisatie. Hij/zij behartigt de externe contacten en 

vertegenwoordigt de stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere 

belanghebbenden. Hij/zij bouwt aan en participeert in diverse regionale en landelijke 

netwerken. 

 

De SOGK zoekt een directeur met de volgende kwaliteiten: 

• is goed in staat om op inspirerende wijze een hoofdrol te vervullen in de verdere 

ontwikkeling van de stichting; 

• heeft een brede visie op de maatschappelijke functie van het (religieus) historisch 

erfgoed en weet deze te vertalen naar de gevolgen en de opgaven voor het beleid 

van de stichting; 

• zoekt actief samenwerking met verwante organisaties en staat daarbij voor het 

belang van het behoud en gebruik van het monumentaal historisch erfgoed; 

• bewaakt de huidige positieve beeldvorming van de stichting en kan goed omgaan 

met woordvoering naar de media; 

• staat tussen de mensen, is in staat om op alle niveaus (van politieke bestuurders tot 

vrijwilligers) vertrouwen en draagvlak te creëren; 

• heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement, weegt 

kansen en risico’s tijdig af; 

• is een leider met visie en resultaatgerichtheid; coacht, motiveert en inspireert; 

stuurt op een betrokken en mensgerichte manier en benut optimaal de eigen 

verantwoordelijkheid en kwaliteiten van de medewerkers en vrijwilligers. 

 

Functie-eisen: 

• HBO/academisch werk- en denkniveau; 

• affiniteit met (religieus) historisch erfgoed en monumentenbehoud; 

• visie op en ervaring in het verwerven van maatschappelijk draagvlak hiervoor; 

• ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en 

samenwerkingsverbanden; 

• inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving; 

• bij de functie passende kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT. 
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Competenties en persoonlijkheid: 

• heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling, is vernieuwend, heeft een 

neus voor kansen en weet die te benutten; 

• is een verbindende persoonlijkheid, weet te inspireren en te enthousiasmeren; 

• is sociaal vaardig, communicatief open en helder, spreekt mensen aan op hun 

verantwoordelijkheden en komt ook zelf de gemaakte afspraken na; 

• is duidelijk, consistent, en daadkrachtig; durft knopen door te hakken; 

• hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in 

de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen; 

• heeft goed oog voor personele aspecten, signaleert tijdig knelpunten en weet daar 

adequaat in te handelen; 

• heeft persoonlijke aandacht voor mensen (met name ook vrijwilligers en  

donateurs) en toont waardering voor hun inzet; 

• is maatschappelijk en bestuurlijk sensitief.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

De CAO-Woondiensten is op deze functie van toepassing. De honorering voor de 

directeur is passend bij de zwaarte van de functie. 

 

Selectietraject 

 

De Stichting Oude Groninger Kerken wordt in deze procedure begeleid door Boer & 

Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste 

gesprekken met kandidaten en draagt uiteindelijk een aantal kandidaten voor aan de 

SOGK. Daar vindt de verdere selectie plaats. De selectiecommissie bestaat uit de 

voorzitter, de vice-voorzitter en een lid van het bestuur, twee leden van de OR, een 

vertegenwoordiger van de Adviesraad en een vertegenwoordiger van het 

Vrijwilligersplatform. Vanuit Boer & Croon is Seerp Leistra adviseur van de commissie. 

 

Planning 

 

De planning ziet er als volgt uit:  

 

Eind juni Plaatsing advertentie in diverse on- en offline media, 

waaronder het kwartaalmagazine van de SOGK en op 

de websites van Boer & Croon en de SOGK 

Juli en augustus   Search kandidaten en responstermijn 

Eerste helft september   Gesprekken bij Boer & Croon, resulterend in de 

voordracht van een zes- tot achttal kandidaten bij de 

SOGK, die daarvan in principe vier uitnodigt voor een 

eerste ronde 
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Tweede helft september Gesprekken met deze kandidaten bij de SOGK door de 

selectiecommissie (onder voorbehoud op 20 

september); vervolgens in een tweede ronde 

(vooralsnog gepland op 4 oktober) gesprekken met bij 

voorkeur twee overgebleven kandidaten; deze hebben 

tevens een gesprek met de OR in het kader van haar 

adviesrecht. De OR brengt haar advies uit aan het 

bestuur. 

Aansluitend  Aan het eind van deze ronde evalueert de 

selectiecommissie met de extern begeleider de tweede 

ronde en bepaalt de voordracht tot benoeming aan het 

bestuur. Uitgangspunt daarbij is een enkelvoudige 

voordracht. Mocht er geen consensus worden bereikt, 

dan zal de commissie een meervoudige voordracht 

doen.   

Eerste helft oktober Eventueel assessment en arbeidsvoorwaardengesprek 

Uiterlijk eind oktober   Benoeming door het bestuur 

 

Reacties 

 

Kandidaten kunnen zich melden door uiterlijk 31 augustus hier een motivatiebrief en 

een curriculum vitae te uploaden. U kunt uw brief richten aan de Selectiecommissie 

Directeur SOGK, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen is hij te bereiken via het 

secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 020-3014307) of via zijn mailadres: 

s.leistra@boercroon.nl. 

 

https://boercroon.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0S0X000016slFv&mediaChannel=a0Qb0000000Ihpi&formId=a0cb0000000HHoP
mailto:s.leistra@boercroon.nl

