
 
 
 
Het bisdom Rotterdam is een van de acht bisdommen van de Nederlandse Rooms-Katholieke 
Kerkprovincie. Het bisdom Rotterdam valt qua gebied grotendeels samen met de provincie Zuid-
Holland en telt circa 450.000 parochianen. Veel gelovigen zijn actief in de Kerk van Rotterdam als 
vrijwilliger. Anderen zetten zich in als priester, diaken of pastoraal werk(st)er. Alle gelovigen samen 
vormen het netwerk van de Kerk van Rotterdam. Het bisdom is onderverdeeld in twee vicariaten. Er 
zijn territoriale parochies (een bepaald gebied) en migrantenparochies. Verder is er een 
studentenparochie die vooral actief is in de drie steden Delft, Leiden en Rotterdam. Aan elke 
territoriale parochie is in principe een caritasinstelling verbonden. 
 
Het economaat is namens de bisschop verantwoordelijk voor de financieel-economische 
bedrijfsvoering van het bisdom en houdt toezicht op de zogenoemde rekenplichtige instellingen, die 
door het economaat ook worden geadviseerd en ondersteund: parochies, parochiële caritasinstellingen 
en overige kerkelijke instellingen. Tot de toezichthoudende taak behoren onder meer het afgeven van 
bisschoppelijke machtigingen voor bepaalde rechtshandelingen en het goedkeuren van begrotingen en 
rekeningen en verantwoordingen. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar 
een: 
 

Adjunct-econoom 
(37,5 uur per week) 

 
De functie kent de volgende taken en verantwoordelijkheden. De adjunct-econoom: 

- adviseert gevraagd en ongevraagd de econoom en het bisdombureau bij (strategische) 
vraagstukken ten aanzien van de administratieve organisatie, vastgoed, financiering en 
personeelszaken; 

- stelt de begroting, jaarrekening en managementrapportages van het bisdom op en onderhoudt 
contact met banken;  

- weet de rapportagecyclus verder te professionaliseren en waar mogelijk te standaardiseren en 
te versnellen; 

- optimaliseert de ICT-structuur t.b.v. een betere informatievoorziening en privacybescherming 
en borgt bijbehorende procesinrichting;  

- adviseert rondom fondsenwerving en verantwoording; 
- houdt toezicht op het (financiële) bestuur van de parochies, caritasinstellingen en overige 

kerkelijke instellingen, draagt zorg voor goedkeuring van de jaarrekeningen en begrotingen en 
ondersteunt de penningmeesters. 

 
Wat vragen wij? De adjunct-econoom: 

- heeft een financiële opleiding afgerond op minimaal HBO en bij voorkeur academisch niveau; 
- beschikt over ruime en gedegen financiële werkervaring; 
- heeft ruime kennis van boekhoudkundige processen, complexe geldstromen van charitatieve 

instellingen, beleggingen, ICT-systemen en vastgoed;  
- overziet het grotere geheel alsmede de belangrijke details;  
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 
- draagt het gedachtengoed van het bisdom overtuigend uit en omarmt haar katholieke waarden, 

missie en integrale opgave; 



- heeft gevoel voor rolverhoudingen, kan goed overweg met zowel de vrijwilligers en 
parochiebesturen als het bisdombureau; hij of zij is een gewaardeerd specialist die men graag 
om advies vraagt; 

- is ordelijk, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en overziet impact van handelen; 
- toont betrokkenheid en alertheid, is in staat mee te denken in toekomstgerichte scenario’s met 

een goed ontwikkeld gevoel voor mogelijkheden en risico’s; 
- heeft van nature een dienstverlenende houding, is autonoom, evenwichtig, behulpzaam en 

integer, bewaakt vertrouwelijkheid en discretie van zijn/haar functie.  
 
Van de adjunct-econoom wordt verwacht dat deze rooms-katholiek is, de leer van de Kerk 
onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden u een uitdagende functie binnen een levensbeschouwelijke organisatie. De 
arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de aard van de functie en zijn conform de Rechtspositieregeling 
voor het lekenpersoneel binnen het R.K. Bisdom Rotterdam, waar een pensioenregeling onderdeel van 
uitmaakt. 
 
Uw sollicitatie: 
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór 25 juli 2022 door een korte motivatie 
(inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl. 
Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende data: 

- eerste ronde gesprekken: 26 augustus  
- tweede ronde gesprekken: 2 september 

 
Het bisdom Rotterdam laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Mathijs 
Kramer van Holtrop Ravesloot Executive Search (tel: 020-6470201). 
 


