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1 Johannes 1:7 

“Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met 

elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” 

 

Een andere aanpak… 

De wereld verandert, de kerken veranderen en ook SKW beweegt mee! 

 

Sinds 2014 communiceren wij anders met de kerken. Dit doen wij in kleine en 

overzichtelijke delen, gericht op diverse doelgroepen binnen de kerken. De 

jaarvergadering  is verplaatst naar het voorjaar. Vooral 

bedoeld om penningmeesters een financiële update te 

geven.  Regioavonden worden gehouden om bepaalde 

thema’s uit te lichten en met elkaar in kleine groepen te 

bespreken.   

 

Ook werd het jaarverslag nieuw leven ingeblazen 

(jaarverslag 2013). Daarin wordt teruggeblikt, de visie van 

het bestuur gedeeld en cijfermatig verantwoording gedaan 

van alles wat binnen SKW speelt.   

 

In dit jaarplan beginnen we daarom niet met een uitvoerige terugblik op het vorige 

jaar. Daarvoor is het jaarverslag bedoeld. Dit document informeert u alleen over het 

thema 2015 “Samenwerken & Verbinden”.  

 

Waarom dit thema? 

Samenwerken wordt binnen onze kerken steeds belangrijker. Enerzijds door noodzaak; 

krimpende kerken die elkaar “opzoeken” en anderzijds door kansen. Steeds meer GKv- 

kerken werken plaatselijk samen met de CGK of oriënteren zich hierop. Ook kerken uit 

de NGK zijn of komen in de nabije toekomst in beeld. 

 

Een andere ontwikkeling, die wij in de vorige plannen nader 

uitwerkten, is de verandering van rol en inzet van predikanten 

en kerkelijk werkers. Het aantal predikanten neemt gestaag af 

(vergrijzing) en de vraag naar kerkelijk werkers neemt toe. 

Kerken nemen meer tijd voor bezinning bij het ontstaan van 

vacatures.  

 

Meer predikanten werken in deeltijd (of hebben daar behoefte 

aan) om ook voor andere werkzaamheden inzetbaar te zijn. 

Daarnaast is de roeping voor predikanten breder geworden. Niet alleen de TU en de 

Zending maar ook andere functies of posities in de maatschappij kunnen voor 

predikanten aanleiding zijn anders naar hun loopbaan te kijken. 

 

Verandering vraagt om bezinning waarbij we ook kritischer worden op onze onderlinge 

samenwerking binnen de kerk. Meningen en stromingen zijn divers en verwachtingen 

lopen uiteen. Dit maakt onderling verbinden soms erg lastig.  In 2014 vonden ruim 10 

kerken de weg naar onze nieuwe dienst Begeleiding Kerkenwerk  . Daarbij schuift een 

SKW-adviseur bij de kerk aan tafel om te ondersteunen bij de samenwerking op het 

Visie 
Met de Heilige Schrift als 

uitgangspunt wil SKW haar 

leden facilitair dienen met 

advies en ondersteuning met 

betrekking tot materiële, 

personele en organisatorische 

aspecten om goed beheer, 

goed werkgeverschap en 

een goede 

beheersorganisatie binnen de 

kerken mogelijk te maken. 

Missie 
SKW wil zich als proces 

gerichte regisseur profileren 

bij de ontwikkeling van  

kerkelijk beleid door pro-

actief adviseren, faciliteren, 

onderzoeken en 

communiceren met en 

ontmoeten van leden. 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/algemene-ledenvergadering/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/algemene-ledenvergadering/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarverslag-SKW-2013.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk/
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snijvlak van Kerkenraad-Predikant-Gemeente. Wat begon als een pilot, zal als vaste 

dienst in 2015 worden voortgezet.  

 

Veel van de ontwikkelingen zijn van invloed op de mobiliteit van predikanten en de 

continuïteit waar kerken naar zoeken. Waar staan wij als kerken over 10 of 20 jaar? En 

hoe staan predikanten dan in hun gemeente? In 2015 willen we samen nadenken over 

dit thema en de vragen die wij ons daarbij kunnen stellen. 

 

Wat gaan we doen? 

In het beleidsstatement 2015 (zie kader) noemen wij het 

al. SKW wil samen met andere partijen binnen onze 

kerken op zoek naar antwoorden op vragen die kerken 

hebben. Daar stemmen wij onze dienstverlening op af. 

 

In 2014 lag de focus op het ondersteunen van VSE om te 

komen tot een nadere hervorming van het 

emeritaatsstelsel. Voor het thema “Samenwerken & 

Verbinden” hopen wij in 2015 met de 

Predikantenvereniging|CGMV  een viertal regioavonden 

te organiseren. Twee avonden in het voor- en twee in het 

najaar. De avonden zullen starten met een korte inleiding 

waarna in workshops kan worden doorgesproken. Aan 

een exacte invulling wordt nog gewerkt. Gedacht wordt 

aan onderwerpen als: 

 

Regionale samenwerking:  

Hoe werken kerken in een bepaalde regio samen? Zijn er kansen om bijvoorbeeld 

predikanten breder in te zetten (detacheren bij andere kerken)? Is een classis hierbij 

actief betrokken? 

 

Beroepingswerk en onderlinge ruiling: 

SKW ondersteunt inmiddels enkele jaren het gebruikelijke beroepingswerk. Ook 

daarbinnen zijn verschuivingen zichtbaar. Hoe kijken kerken en predikanten aan tegen 

mobiliteit, beroepingswerk en bijvoorbeeld onderlinge ruiling? 

 

Samenwerking kerkenraad-predikant-gemeente: 

Met de dienst Begeleiding Kerkenwerk (BKW) komen wij regelmatig in aanraking met 

vraagstukken over interne samenwerking. Hoe ervaren kerken de interne 

verbondenheid? Hoe gaat men om met verschillen in verwachtingen? Welke 

instrumenten worden toegepast in de praktijk? Kan verdere uitbreiding van BKW 

betekenen dat alle kerken periodiek bezoek krijgen van een BKW-adviseur? 

 

Allemaal vragen die wij aan de kerken willen voorleggen en in openheid willen 

bespreken. De avonden zijn voornamelijk bedoeld voor kerkenraadsleden, predikanten 

en leden van begeleidingscommissies. Ook de classes-betrokkenen worden per regio 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

 

Begin 2015 wordt hierover meer informatie verstrekt. 

Beleidsstatement 
SKW wil in 2015: 

.. de instrumenten voor Kerkelijk 

Personeelsbeleid verder 

afstemmen op de wensen van 

kerken en predikanten 

.. in beleidsontwikkeling  

verbinding (blijven) zoeken  met 

andere partijen zoals de Raad van 

Advies, diverse Deputaten en de 

Predikantenvereniging. 

.. efficiency van het bureau 

vergroten door inzet ICT en 

communicatiemiddelen. 

.. samenwerking  met andere 

denominaties continueren of, 

waar wenselijk, uitbreiden. 
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En verder? 

Uiteraard wordt ook in 2015 continuïteit geboden aan de reguliere advisering. Op dit 

moment voorzien wij dat de volgende onderwerpen een hoofdrol spelen: 

 

- ANBI: Kerken moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan een informatieplicht om de 

ANBI status te behouden.  SKW informeert en ondersteunt kerken in samenwerking 

met diverse deputaten (o.a. Financiën en Beheer)  en in overleg met andere 

denominaties. 

- Consequenties nieuwe wet Werk en Zekerheid: In de arbeidsvoorwaarden Kosters en 

Kerkelijk Werkers zijn punten uit deze wetgeving verwerkt. Maar het vervallen van de 

kantonrechtersformule heeft ook consequenties voor de losmakingsregeling 

predikanten.  En catecheten worden in sommige kerken voor 9 maanden 

aangesteld om telkens na drie maanden weer een tijdelijke verbintenis aan te gaan.  

Vanaf 1 juli 2015 dient deze tussenperiode 6 maanden te zijn. Hiervoor dient een 

oplossing gevonden te worden. 

- Nieuwe ronde Materiële Regelingen Predikanten: De huidige regeling is voor twee 

jaar vastgesteld. Per 1 januari 2016 hopen wij met de Predikantenvereniging|CGMV 

een nieuwe regeling te zijn overeen gekomen. 

- NGK eventueel als lid van SKW: De Landelijke Vergadering van de NGK heeft twee 

adviseurs aangesteld om te onderzoeken of aansluiting van alle NGK kerken bij SKW 

haalbaar is. Dit onderzoek dient oktober 2015 afgerond te zijn. 

- Vervolg op de pilot BKW: zoals eerder gemeld wordt dit project vervolgd. 

- SKW 10 jaar: In september 2015 bestaat SKW als vereniging officieel 10 jaar. 

Overwogen wordt een boekje uit te brengen om de kerken over het SKW-werk te 

informeren. 

- Cijfers & Feiten: In 2015 wordt een bijzondere ronde van Cijfers & Feiten verwacht. 

Een bestuurslid van SKW is benoemd als Deputaat Kerkelijke Lasten. Dit 

deputaatschap is aangesteld om alle landelijke, regionale en plaatselijke lasten in 

kaart te brengen. De uitkomsten worden vergeleken met andere denominaties en 

aan de volgende synode worden aanbevelingen gedaan over mogelijk te nemen 

maatregelen.  

 

Tot slot.. 

Zonder Gods zegen is het werk voor en binnen de kerken niets waard. Zijn leiding 

mogen wij ervaren bij al onze werkzaamheden. Wij bidden dit ook voor 2015! 

 

Waarvoor kunt u bij SKW terecht? 

 

 
 

www.steunpuntkerkenwerk.nl, 038-427 04 55, info@steunpuntkerkenwerk.nl 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/
mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/financien/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/organisatie-en-beheer/

