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Curriculum Vitae 

 
David Renkema 

Contactgegevens 
Naam:    David Renkema 
Woonplaats:  Den Haag 
Geboortejaar:  1956 
Telefoon:  06 1260 2150 
E-mail:   david_renkema@hetnet.nl 
Linkedin:   www.linkedin.com/in/david-renkema  
website:  www.davidrenkema.nl  

Persoonlijk profiel 
Als adviseur hanteer ik een zorgvuldige en afgewogen benadering, waarbij ik complexe 

vragen en lastige dilemma’s niet schuw. Als leidinggevende ben ik toegankelijk voor 

collega’s, eerlijk en integer naar directie of bestuur en achterban. Ik ben inhoudelijk 

gedreven, trouw, volhardend en van nature vrolijk.  Als coördinator ben ik dienstverlenend, 

betrouwbaar en nauwkeurig.  

Ervaring 
21 sep. 2020 
- heden 

Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag 
https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/ 
Leiden van de vergaderingen, externe en interne communicatie, 
beleidsontwikkelingen 

onbetaald 

Maart 2020 
– juli 2021 

Coördinator stichting Geloven in Samenleven 
http://www.geloveninsamenleven.nl/ 
Coördinatie van het uitvoerend werk, ondersteuning bestuur, 
communicatie, acquisitie en fondsenwerving 

betaald 

2019- 
februari 
2020 

Secretaris bestuur stichting  Geloven in Samenleven 
http://www.geloveninsamenleven.nl/ 
Oprichting stichting, faciliteren van praktische en lokale samenwerking 
tussen religies en levensbeschouwingen, beleidsplan, offertes en 
projectplannen 

Onbetaald 

2018-maart 
2019 

Adviseur Initiatives of Change Nederland  https://www.iofc.nl/  
Evaluatie van een tweetal programma’s vanuit het perspectief van de te 
realiseren maatschappelijke impact. Nul-uren contract. 

Betaald 

2018-heden Bestuurslid Steunstichting PhiladelphiaSupport   
https://www.sien.nl/ 
Beheer van het fonds en projectfinanciering vereniging SIEN 

Onbetaald 

2015-heden Voorzitter bestuur Stichting DeZinnen te Den Haag  
http://dezinnen.nl/ 

Onbetaald 
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Strategie, programma en positionering van dit katholiek netwerk voor 
inspiratie en dialoog 

2014-2018 Algemeen directeur stichting Oikos te Utrecht   
Verantwoordelijk voor  strategie, projectmanagement, financieel 
management, acquisitie, externe communicatie en personeelsbeleid 

Betaald 

2009-2013 Vice-voorzitter algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Den Haag 
www.protestantsegemeentedenhaag.nl  
Medeverantwoordelijk voor strategie (reorganisatie, verkleining 
predikantsformatie en sluiting kerkgebouwen); 
Voorzitter redactieraad van het tijdschrift/website Kerk in Den Haag 
www.kerkindenhaag.nl/  

Onbetaald 

2001-2006 Voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Petrakerk en de 
Protestantse Bosbeskapel te Den Haag 
Sluiting van de Petrakerk, afronding samen-op-weg, gezamenlijke missie 

Onbetaald 

1999-2006 Secretaris bestuur van de vereniging PhiladelphiaSupport, vereniging 
van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vrienden.  
Medeverantwoordelijk voor positionering, strategische samenwerking en 
werving directeur 
Specifieke portefeuille:  ethiek (zorgethiek en rechtenbenadering, 
prenatale diagnostiek) en identiteit (protestants-christelijke organisatie in 
een seculiere tijd) 

Onbetaald 

1994-2014 Programmamedewerker stichting Oecumenisch Instituut Kerk en 
Ontwikkelingssamenwerking (Oikos) te Utrecht    
Toegepast onderzoek op de thema’s  voedselzekerheid, handelsbeleid, 
duurzaamheid en religie; gericht op veranderingen in houding, denken en 
handelen (duurzaam, eerlijk en samen) 
Nevenfuncties: plaatsvervangend directeur, projectmanager en 
kwaliteitsmanager (ISO 9001 voor kennisintensieve organisaties), 
coördinator Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling en secretaris van 
Kennisforum Religie en Ontwikkelingsbeleid 

Betaald 

1993-2001 Penningmeester bestuur Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te 
Den Haag  https://socialefondsendenhaag.nl/  
Partnerorganisaties: particuliere fondsen, gemeente Den Haag, 
maatschappelijk werk en MEE  
Verantwoordelijk voor financieel beleid, werving  en begeleiding nieuwe 
directeur 

Onbetaald 

1983-1994 Onderzoekmedewerker Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor 
Investeringen (OSACI) te Amsterdam 
Toegepast onderzoek: voedselzekerheid en landbouwbeleid; gericht op 
beleidsbeïnvloeding, bezinning en acties 

Betaald 

1982-1983 Stafmedewerker Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving 
(ROS) van de Nederlandse Hervormde Kerk te Den Haag 
Thema’s: dienstplicht & dienstweigeren en ontwikkelingssamenwerking; 
gericht op bewustwording en keuzes van de kerkelijke achterban 
Ondersteuning van de vier senior stafleden in vaste dienst en hun 
secretariaat 

Betaald 
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