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KKG is onderdeel van de Silas Groep

Rentmeester regio Noordoost-Nederland
36 uur per week

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) is meer dan 70 jaar hét rentmeesterskantoor 

voor kerken en aanverwante organisaties in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

KKG maakt met KKG Adviseurs deel uit van de Silas Groep. Samen bieden zij christelijke 

kerken in Nederland een compleet palet aan dienstverlening op het terrein van beheer 

van kerkelijk vastgoed en administraties. In verband met het vertrek van onze huidige 

rentmeester zijn wij op zoek naar een

KKG neemt kerken het beheer van vastgoed uit handen. Zij beheert voor haar opdrachtgevers 

landbouwgrond en stedelijk vastgoed (uitgezonderd kerkgebouwen). Ze int pacht en huur, 

voert het debiteurenbeheer, bemiddelt bij aan- en verkoop van grond en onroerend goed, 

stelt (erf)pacht- en huurovereenkomsten op, adviseert en bemiddelt bij ruilverkaveling, 

onteigening, herbestemming en ontwikkeling van grond en gebouwen en taxeert vastgoed.

KKG Adviseurs verleent daarnaast ook diensten voor kerkgebouwgerelateerde vraagstukken 

die verband houden met boventalligheid van kerkgebouwen. Bij deze vraagstukken gaat het 

over taxatie van kerkgebouwen, aan- en verkoopbemiddeling, herbestemming en/of ontwik-

keling van kerkgebouwen. Verder adviseren en bemiddelen we voor geloofsgemeenschappen 

die op zoek zijn naar een kerkgebouw. We streven ernaar de kerk zoveel mogelijk in ons 

midden te houden.

KKG en KKG Adviseurs voeren voor inmiddels meer dan 500 vooral PKN-kerken het beheer 

van bijna 14.000 ha landbouwgrond. Wij bedienen daarmee een heel specifi eke klantengroep. 

Bij de dienstverlening draait het om vertrouwen, langdurige relaties en professionaliteit. 

Meer informatie over KKG en KKG Adviseurs vind je op de website van Silas Groep. 

In verband met het vertrek van onze huidige rentmeester zijn wij op zoek naar een rentmeester 

voor de regio Noordoost-Nederland (Groningen, Drenthe en het noordelijk deel van Overijssel).

Functieprofiel

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van beheertaken, taxaties en aan- en verkopen 

van vooral agrarisch vastgoed en kerkgebouwen. Je neemt deel aan projectgroepen die 

kerken begeleiden bij de afstoting of herbestemming van kerkgebouwen met als inbreng je 

rentmeesterlijke professie. Je werkt vanuit huis. Vanuit het hoofdkantoor te Amersfoort word 

je secretarieel ondersteund. Er is regelmatig overleg en contact met de collega’s van de andere 



vijf rentambten. Je opdrachtgevers zijn kerken die ieder hun eigen visie hebben op de kaders 

voor de uitvoering van het beheer. Optimalisatie van de opbrengst, of duurzaam of conform 

agrarisch natuurbeheer. De rentmeester adviseert en voert het beleid van de opdrachtgever uit.

Persoonsprofiel

Je hebt goede contactuele eigenschappen, verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig 

werken. Je bent integer, betrouwbaar, hebt “meer” dan a�  niteit met de kerken, hebt durf om 

te acquireren, bent resultaatgericht en commercieel creatief. Je hebt bij voorkeur meerdere 

jaren werkervaring in een functie als rentmeester of vergelijkbare rol, een relevante hogere 

beroepsopleiding (bij voorkeur IAHL Larenstein) of universitaire juridische achtergrond. 

Een diploma SVM makelaardij en lidmaatschap NVR zijn een pré. 

Gezien het werkgebied waarvoor je aan de slag gaat, is het wenselijk dat je woonplaats zich 

daarin of vlakbij bevindt. 

Arbeidsvoorwaarden

Een functie met veel beslis- en bewegingsvrijheid en afwisseling. Het salaris is in overeen-

stemming met jouw kennis, leeftijd en ervaring. Wij volgen de arbeidsvoorwaarden voor 

kerkelijk werkers (AVR) in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze functie is ingeschaald in 

schaal 12. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Vanuit kantoor aan huis werken 

is het uitgangspunt.

Solliciteren?

Spreekt deze functie je aan? Stuur je sollicitatie door middel van een bondige 

sollicitatiemail met CV onder vermelding van: Vacature Rentmeester naar KKG, 

t.a.v. mevrouw drs. E. Masclé-Gries, e.gries@kkgkka.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met rentmeester Luuk ten Hooven, 

telefoon 06 - 51 34 12 00.

KKG maakt deel uit van de Silas Groep, partner van kerken. 

Wil je meer over ons weten, ga dan naar: www.SilasGroep.nl. 


