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10 jaar, samen 
sterk in 
Kerkenwerk. 

In 2015 bestond SKW tien jaar! Jaren waarin we onder de 
zegen van onze Hemelse Vader de kerken mochten onder-
steunen. In die periode is een kleine enthousiaste organisatie 
ontstaan die binnen de GKV niet meer is weg te denken.  
Als vereniging leggen wij jaarlijks verantwoording af aan  
onze leden-kerken. In dit verslag doen wij dat over 2015. 

De regiovergaderingen “Samenwerken & Verbinden”  
vormden een speerpunt. Samen met de predikanten-
vereniging spraken wij met de kerken over het kerkelijk  
personeelsbeleid. Dit was gezien de uitkomst van de  
vergaderingen hard nodig. Er speelt veel binnen kerken. 

Wij maken ons zorgen over de positie van onze predikanten. 
De predikant lijkt soms op een vervangbare manager die 
kerkelijke processen in het gareel moet houden. Daarmee is 
de functie veel te moeilijk gemaakt. Concreet: moeten wij 
daarin niet terug naar de basis; namelijk prediking, onderwijs 
en pastoraat? Waar wij de predikant beschouwen als een  
manager heeft dat ook gevolgen voor de relatie met de 
gemeente en op het beroepingswerk. De manager kan  
immers wel even worden gemist zolang de (gast)prediking 
goed is geregeld en de rest van de organisatie op orde is. 
Daartegenover staat de predikant die als geestelijk leider in 
het middelpunt van de gemeente staat. Hij is niet makkelijk  
te vervangen en wordt bij vertrek snel gemist. 

Zorgen zijn er ook over problemen tussen gemeenten en 
predikanten. Hoe kunnen wij als SKW nog verder ondersteunen 
om problemen te voorkomen? Binnen de Raad van Advies  
in Predikantszaken komen regelmatig verdrietige omstandig-
heden aan de orde waar predikanten tussen wal en schip 
raken en aan de kant komen te staan. Is dit kerkelijk wel juist? 
Hoe is dat te verantwoorden vanuit de kerkelijke visie op het 
ambt? Moet er geen landelijk “vangnet” komen voor predi-
kanten? Onderwerpen die in 2016 nader besproken worden 
en die hopelijk ook een weg vinden naar de synode 2017.

Kerkelijke financiën vroegen veel aandacht. De ANBI  
publicatie moest vorm krijgen. Het is gelukt, 100 % van de 
kerken hebben gepubliceerd. De bijvangst hiervan is een 
gedegen rapport Cijfers & Feiten waarin op financieel  
gebied gerust stellende trends te zien zijn. 

Wij zijn dankbaar voor het vele werk wat door de mede-
werkers van SKW in geloof en vertrouwen mocht worden 
verricht. Als bestuur was het goed hieraan bij te dragen. 
Graag leggen wij in dit jaarverslag verantwoording af van  
ons werk en gaan hierover met u in gesprek. 

Ondanks de zorgen  over onderlinge relaties en verbanden in 
de kerken, blijven wij  werken aan oplossingen. Wij beseffen 
echter terdege dat wij kleine mensen zijn die in Gods tuin 
mogen werken. Hij is de grote Hovenier die al eeuwen zijn kerk 
vergadert en die daar altijd mee door zal gaan. Dat geeft dat 
wij dankbaar mogen terugzien en ook in 2016 aan de slag 
mogen gaan!

Namens het bestuur van SKW
Piet Mars ( Voorzitter)

1   Vooraf 

 Algemeen 

 Bezoekadres: 
 Burg. Vos de Waelstraat 2
 8011 AT Zwolle

 Correspondentieadres:  
 Postbus 499, 
 8000 AL Zwolle
 tel. (038) 4270455

 Website: www.steunpuntkerkenwerk.nl
  
 e-mail: info@steunpuntkerkenwerk.nl
 
 Bureau SKW

 R.R. Kooistra (Ruurd):   Bestuurssecretaris &  
 Bureaumanager

 S. van Delden-Ubels (Sijtske):  Adviseur Kerkelijk  
Personeels beleid

 H.J. Weijma-Pontier (Rianne):  Bureaumedewerker
 
 Ad van der Lugt:    Adviseur Kerkelijk  

Personeels beleid
   ten behoeve van de dienst 
   Begeleiding Kerkenwerk
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10 jaar, samen 
sterk in 
Kerkenwerk. 2  Over SKW

Al 10 jaar adviseert Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) 
kerken (GKv, CGK en NGK) in hun rol als “werkgever” en 
kerkrentmeester. SKW biedt hiervoor ondersteuning in kerkelijk 
personeelsbeleid en bij materiële en financiële zaken, zoals 
kerkgebouwen en kerkelijk bestuur. 

Op de website www.steunpuntkerkenwerk.nl zijn alle onder-
werpen gerangschikt onder de drie pijlers: Kerkelijk Personeels-
beleid, Financiën en Organisatie en Beheer.

Centraal staat de ondersteuning in de verbindingen die be-
staan tussen kerkenraden/gemeenten (vrijwilligers) en haar 
predikanten, kosters en kerkelijk werkers (betaalde krachten).  
In 2015 spraken wij tijdens onze regioavonden met kerken en 
predikanten over het versterken van onderlinge samenwer-
king. In dit jaarverslag meer hierover.

SKW en haar leden
SKW is een vereniging van kerken. Plaatselijke kerken van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn lid. Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) en Christelijke Gereformeerde 
Kerken (CGK) kunnen gastlid worden. In 2015 zijn de eerste 
voorbereidingen getroffen voor een collectief lidmaatschap 
van de NGK kerken.

Aan de leden wordt jaarlijks, in de maand juni, in een Algeme-
ne Vergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleid. Ook worden in deze vergadering toekomstplannen 
met elkaar gedeeld en besproken. Daarnaast wordt aan de 
leden gevraagd om input voor de materiële regelingen predi-
kanten en arbeidsvoorwaarden kosters en kerkelijk werkers. 
Veranderingen worden alleen doorgevoerd bij instemming 
van de leden. Dit gebeurt middels een digitale stemronde in 
het najaar.

In 2015 nam SKW diensten af van:

Deputaten Financiën en Beheer
G. van der Veen (Gert):   
Administratie en adviseur Cijfers & Feiten
 
I Like Communicatie, Hagar Prins:  
Ondersteuning als tekstschrijver
 
Metje Grafisch Ontwerp & Advies, Marieke Hamming:  
Ontwerp jaarverslag 2015
 

 
 Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is, 
samen God groot maken en het evangelie in woord en 
daad met anderen delen.

 Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke 
organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving 
veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede. 

 
Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door 
algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, 
beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van 
de lokale eigenheid. 

Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het 
aangaan van eigentijdse vormen van samenwerking en 
verbinding en bij de invulling van praktische kerktaken. 
De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Bestuursmutaties in 2015

Verkozen voor tweede termijn: R. Verhagen-Kiela
  
Bestuur per 11 juni 2015
P. Mars (Piet):    Voorzitter
R. Verhagen-Kiela (Rozemarijn):  Secretaris
A. Welmers (Tonie):    Penningmeester
J. van Harten (Jan)
S. Poutsma (Siebe)
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10 jaar, samen 
sterk in 
Kerkenwerk. 3  Verslag van het bestuur

Samenwerken & Verbinden
In 2015 stond het thema “Samenwerken & Verbinden” 
centraal. In vruchtbare samenwerking met de Predikanten-
vereniging kwamen de regioavonden in september tot stand 
(klik hier). Met kerken en predikanten evalueerden wij het 
samenwerken en verbinden in drie thema’s:
1. Toekomstgericht kerk zijn door meer samenwerking;
2.  Mobiliteit van predikanten en het gebruik van (alternatieve) 

instrumenten;
3.  Dynamisch verbinden bij het onderling functioneren van 

kerkenraad, gemeente en predikant.

De signalen daaruit vormen de basis voor onze plannen (kilk 
hier) in de komende jaren. Ook in de Raad van Advies kwam 
de mobiliteit en inzet van predikanten aan de orde. De zor-
gen, zoals genoemd  in “Hoofdstuk 1, Vooraf”  stelde ons voor 
kritische vragen.  Sluiten de huidige kerkelijke structuren nog 
wel aan bij de praktijk? Hoe is de toegevoegde waarde van 
de predikant te onderscheiden van alle taken in een ge-
meente? Ook kwam de blijvende ontwikkeling van predikan-
ten aan de orde. Een afvaardiging van bestuur en bureau 
nam eind 2015 zitting in een commissie, tezamen met de 
TU-kampen en de predikantenvereniging. Het doel is te ko-
men tot een post-academisch programma met een bepaal-
de mate van verplichtstelling, ter bevordering van de voort-
gaande vorming van predikanten. Een kwaliteitsslag waar het 
bestuur hoge prioriteit aan geeft. Bestaande instrumenten, 
zoals de online colleges van AKZ+, worden onvoldoende door 
predikanten gebruikt. Ons streven is om hier in de toekomst, 
met betrokken partners, verandering in aan te brengen.

Genoemde punten kwamen ook aan de orde in de onder-
handeling met de predikantenvereniging over de materiele 
regelingen per 2016. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

Zakelijkheid
Het bureau groeit in werkzaamheden. Zowel binnen het 
GKv-kerkverband als vanuit andere denominaties wordt 
steeds meer gevraagd van SKW. Een positieve ontwikkeling. 
Het bestuur wist zich daarom genoodzaakt, samen met 
het bureau, de externe dienstverlening te evalueren en
waar nodig te herijken. De financiering van de ARBO-
dienstverlening voor de CGK is naar omhoog bijgesteld en 
er is een vaste overeenkomst met VSE opgesteld voor de 
jaarlijkse ondersteuning. Ook werd geïnvesteerd in CRM-
software om de helpdeskfunctie te vergemakkelijken.

Sturing
Het bestuur laat zich elke bestuursvergadering informeren over 
kerkelijk personeelsbeleid en alle lopende projecten die het 
bureau coördineert. Eens per jaar wordt cijfermatig gekeken 
naar trends en ontwikkelingen om de jaarplanning, zowel qua 
inhoud als financiën, vast te stellen. 

Het bestuur gaf steun en budget aan een bijzondere ronde 
Cijfers & Feiten. In het kader van de ANBI-publicatieplicht 
mocht, in overleg met deputaten Financiën & Beheer, een 
systeem worden opgezet voor centrale publicatie voor de 
kerken. 

Landelijk staan de kerken er financieel rooskleurig voor (klik 
hier voor Cijfers&Feiten). Er zijn grote reserves en de afgelopen 
jaren was structureel sprake van een exploitatieoverschot. Dit 
neemt niet weg dat er ook kerken in financiële nood verkeren. 
Een extra reden om regionaal meer verbinding te zoeken.  
Als er financiële knelpunten zijn, moet de classis de eerste zijn 
waar dat besproken wordt. Is het niet juist de opdracht van 
kerken om in onderling verband voor elkaar te zorgen? Wij 
denken dan niet alleen aan het fenomeen “hulpbehoevende 
kerken” maar ook aan meedenken om oplossingen aan te 
dragen en elkaar te steunen door samenwerking. 

Een bestuursafvaardiging was ook in 2015 betrokken bij het 
studiedeputaatschap Kerkelijke Lasten. Aan de komende 
synode zal over de landelijke en regionale kerkelijke lasten en 
de organisatie van het kerkverband advies worden verschaft.

Het is mooi om terug te blikken op 2015 en in het vertrouwen 
op onze God en Vader met de uitdagingen van 2016 aan het 
werk te gaan!

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR (IN AANTALLEN)

Bestuursvergaderingen
Zwolle: 5 maart, 16 april, 25 juni, 3 september en 
15 oktober]
Leusden: 7 december

6

Algemene Vergadering
Ermelo;11 juni

1

Regioavonden Samenwerken & Verbinden
Hardinxveld-Giessendam: 23 september
Zwolle: 24 september

2

Raad van Advies in predikantszaken
Zwolle: 1 april en 12 november

2

Onderhandeling Materiele Regelingen Predikanten 
met de predikantenvereniging
Zwolle: 17 september

1

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/regioavonden-samenwerken-en-verbinden/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarplan-SKW-2016-en-2017.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarplan-SKW-2016-en-2017.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/05/Eindrapport-Cijfers-en-Feiten-2014-en-2013-publicatieversie-001-september-2015.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/05/Eindrapport-Cijfers-en-Feiten-2014-en-2013-publicatieversie-001-september-2015.pdf
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Advisering aan kerken
De voornaamste taak van SKW is en blijft de advisering aan 
kerken. Een groot deel van de communicatie vindt plaats via 
e-mail en de website. Een grote stap in 2015 betrof het onder-
brengen van de helpdeskdossiers in de CRM-omgeving van 
AFAS. Dit verschaft professioneel inzicht en een vereenvoudig-

de werkwijze. Naast de 270 ANBI publicaties zijn 518 ‘dossiers’ 
in dit nieuwe systeem verwerkt. 
De top drie van de onderwerpen bestaat uit:
1.  Contactdossier mobiliteit  

(profielen, gesprekken en brieven)
2.  Materieel advies predikanten  

(vergoedingen, traktementen)
3.  Personeelsbeleid predikanten  

(begeleiding, functionering, verzuimbegeleiding)

Daarnaast wordt de website intensief bezocht. Vanuit die 
digitale omgeving zijn in 2015 vijf nieuwsbrieven verzonden. 
Gemiddeld aan 1580 mailadressen.

Publicatieplicht ANBI
Om giften aan de kerk fiscaal af te mogen trekken, is het 
belangrijk dat de kerken de ANBI-status behouden. ANBI staat 
voor “Algemeen Nut Beogende Instellingen”. De overheid 
heeft aan de ANBI’s in het algemeen in 2014 strengere eisen 
gesteld aan het publiceren van beleid en jaarcijfers. Voor 
kerken geldt een aanvullende informatieplicht per 1 januari 
2016. In 2015 heeft SKW, in combinatie met het project Cijfers 
& Feiten, voor alle kerken een publicatie verzorgd op de 
website www.gkv.nl/anbi. Hiermee is voldaan aan de regel-
geving van de overheid. Vanaf 2016 zal van de cijfers jaarlijks 
een update van de kerken worden gevraagd.

Kerkelijk personeelsbeleid
Ook in 2015 draaide veel van het kerkelijk personeelsbeleid 
rond de thema’s beroepingswerk, begeleiding bij ziekte-
verzuim en de inzet van mentoraat voor startende  
predikanten. Hieronder zijn over deze onderwerpen enkele 
cijfers weergegeven.

4   Realisatie 2015

BEZOEKSTATISTIEK
steunpuntkerkenwerk.nl  

2013 2014 2015

Aantal bezoekers 12327 13309 21834
Aantal hits/views 33852 56133 73655
Top 4 meest 
Bezocht

1.  
Predikanten 
(regelingen)
2.   
Kerkelijk     
persneels-
beleid
3. 
Financiën
4. 
Kosters

1.  
Predikanten  
(regelingen)
2.  
Kerkelijk 
personeels-
beleid
3. 
Kosters
4.  
Beroepings-
werk

1. 
 Predikanten  
(regelingen)
2. 
 Publicatie-
plicht ANBI
3. 
Periodieke 
giften
4. 
Kerkelijk 
Personeels-
beleid

Het jaar 2015 laat opnieuw een forse stijging van het  
aantal bezoekers zien. Duidelijk is dat giften en ANBI in 2015 
“hot topic” waren.

BEROEPINGSWERK  2011 2012 2013  2014 2015

Aantal uitgebrachte 
beroepen

51 45 56 43 45

Aantal beroepen 
predikanten

26 27 38 30 37

Aantal aangenomen 
beroepen

20 21 33 24 30

Succesvol uitge-
brachte beroepen

39% 47% 59% 56% 67%

Predikanten die 
beroep aannamen

77% 78% 87% 80% 81%

Waarneming: Het aantal beroepen is ten opzichte van 2014 
licht gestegen. Toch kwam eind 2015 het beroepingswerk 
grotendeels tot stilstand! Twee redenen zijn hiervoor aan te 
wijzen.   
Ten eerste zijn er te weinig predikanten beschikbaar voor 
een beroep. Slechts 9% van de beschikbare predikanten 
staat langer dan 10 jaar in de huidige gemeente.  
Ten tweede nemen kerken langer de tijd voor bezinning. 

MENTORAAT STARTENDE PREDIKANTEN 2015

In 2015 afgerond (traject = 2 jaar) 6
In 2016 af te ronden 7
In 2016 nog lopend 17
Aantal beschikbare mentoren 21
Waarneming: De trajecten worden over het algemeen 
positief tot zeer positief ervaren. Door omstandigheden zijn 
een aantal mentoren gestopt en anderen nieuw gestart. In 
de regio noord/west waren in 2015 te weinig mentoren 
beschikbaar.

ZIEKTEVERZUIM 
PREDIKANTEN 

2013 2014 2015

Ziekteverzuimpercen-
tage GKv

3.6% 5,24% 4,09%

Ziekteverzuimpercen-
tage landelijk

3.9%*) 3,7% 3,5%

Conclusie: Het percentage is in 2015 iets afgenomen. De 
ziekteduur is ten opzichte van het landelijk gemiddeld hoger.

http://www.gkv.nl/anbi
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10 jaar, samen 
sterk in 
Kerkenwerk. 4   Realisatie 2015

Interim predikanten
Op initiatief van het deputaatschap Begeleiding & Bemidde-
ling is aan kerken gevraagd of men behoefte heeft aan 
interim predikanten. Predikanten die tijdelijk vanuit hun
bestaande gemeente kunnen worden “uitgeleend” aan een 
kerk waar die behoefte bestaat. SKW faciliteerde dit onder-
zoek en het verdere proces van selecteren van geschikte 
kandidaten. Samen met predikanten uit de NGK mochten 
8 GKv predikanten starten aan een éénjarige opleiding.

Begeleiding Kerkenwerk (BKW)
Sinds de introductie in 2014 vonden zo’n 20 kerken de weg 
naar onze betaalde dienst Begeleiding Kerkenwerk (BKW) . 
Daarbij schuift een SKW-adviseur bij de kerk aan tafel om te 
ondersteunen bij de samenwerking op het snijvlak van 
Kerkenraad-Predikant-Gemeente.
Soms zijn “bijna” conflicten de aanleiding om BKW in te zetten 
of juist bij de bezinning van een kerkenraad vanwege 
dynamiek in de gemeente. Alles over BKW is te vinden achter 
deze link. Als onderdeel van BKW is een omgevingsanalyse 
ontwikkeld. In 2015 mochten we daarmee de eerste praktijk-
ervaring opdoen. Dit betreft een soort enquête waar aan 
predikant, kerkenraad en gemeente wordt gevraagd hoe 
men het functioneren en de onderlinge samenwerking 
beoordeelt. Op grond van die resultaten kan een begelei-
dingstraject concreter worden vormgegeven. Alles over de 
omgevingsanalyse vindt u hier. 

Speeddate
In maart 2015 vond weer een kennismaking tussen predikants-
kandidaten en vacante kerken plaats. In de kerkmond ook 
wel de “speeddate” genoemd.  Op 18 maart mochten 
17 kandidaten zich aan 11 kerken voorstellen. Deze ontmoe-
ting werd gehouden aan de TU in Kampen en bestond uit een 
plenaire opening met vervolgens korte individuele kennis-
makingsgesprekken per kandidaat en kerk. De kerken waren 

goed vertegenwoordigd, soms met de gehele beroepings-
commissie. Een gezamenlijke maaltijd zorgde voor een 
ontspannen sfeer met de nodige informele contacten tot 
gevolg.
Twee kandidaten konden in 2015 direct aan de slag bij één 
van de gemeenten. Vier kandiaten werden elders beroepen 
en de overige kandidaten zijn pas in 2016 beschikbaar. SKW 
en de TU hopen in 2016 weer een speeddate te organiseren. 

Materiele regelingen predikanten 2016/2017
Tussen de onderhandelingsdelegatie van SKW en de 
Predikantenvereniging is op 17 september 2015 een 
principeakkoord bereikt over de materiele regelingen 
predikanten voor 2016 en 2017. Het akkoord is hier te openen. 
Na goedkeuring door de leden zijn de veranderingen per 2016 
doorgevoerd. De regelingen treft u hier aan.

Voorbereiding lidmaatschap NGK
De NGK stelde in 2015 twee kwartiermakers aan. Twee 
kundige mensen waarmee intensief contact werd onder-
houden. Met hen is een plan opgesteld om een geleidelijke 
en zorgvuldige aansluiting van de NGK voor te bereiden. 
Waarschijnlijk vindt toetreding per 2017 definitief zijn beslag.  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk/bkw-omgevingsanalyse/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/AV2015/Principeakkoord%20tussen%20SKW%20en%20Predikantenvereniging%20CGMV%20inzake%20materiele%20regelingen%20predikanten%202016%20en%202017.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen/
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In mijn laatste jaar als bestuurslid mag ik terugkijken op 10 jaar 
SKW, waarvan ik 6 jaar bestuurslid mocht zijn. Een periode 
waar we dankbaar op terug mogen kijken en waarin er veel 
gebeurd en bereikt is. Het bestuur gaf op een aantal terreinen 
richting aan de verdere professionalisering binnen kerken.  
Het bureau ontwikkelde zich van een startende pionierende 
organisatie tot een volwassen en professionele organisatie die 
onze kerken adequaat van dienst is.
 
SKW helpt kerken in hun rol als werkgever, adviseert over goed 
beleid, verzamelt landelijke kengetallen en verschaft informa-
tie over de relatie tot banken en overheid. Voor dit alles zijn 
modellen beschikbaar gesteld voor de praktische uitvoering 
en organisatie.

Ambitieus en vooruitstrevend
De ontwikkeling laat zich ook teruglezen in de verslagen van 
de  jaarvergaderingen. In de 1e jaarvergadering ging het 
uitsluitend over materiele regelingen voor predikanten.  
De doelstelling was ambitieus en vooruitstrevend, namelijk de 
invoering van een aantal nieuwe regelingen met als doel-
stelling dat 100% van de kerken die  zouden gaan volgen.   
Ik denk dat wij kunnen constateren dat deze doelstelling 
gehaald is en dat er inmiddels op veel meer terreinen veel 
bereikt is. Zorgvuldige begeleiding van predikanten, kosters, 
kerkelijk werkers en vrijwilligers is van wezenlijk belang om als 
kerk de rol van goed “werkgever” in te vullen.  SKW stelt  
hiervoor diverse instrumenten beschikbaar.
 
Tijd nodig
Naast de materiele regelingen is ook voor predikanten 
inmiddels veel meer ontwikkeld op het gebied van personeels-
beleid. Nieuwe ontwikkelingen werden niet altijd zonder meer 
omarmt. Soms was er tijd nodig om te wennen aan nieuwe 
ideeën. In de notulen van een jaarvergadering is een discussie 
over de ontwikkeling van P&O instrumenten terug te lezen. 
“Moeten we managementinstrumenten uit het bedrijfsleven 
zomaar gaan toepassen in de kerken?” was één van de 
vragen. Die vraag staat voor een veel breder vraagstuk. 

In hoeverre staat professionalisering de ontwikkeling en ruimte 
van het ‘Geestelijke’ in de weg? Of draagt het juist bij? Het is 
goed om deze vragen te stellen en kritisch te blijven over de 
redenen waarom we  bepaalde ontwikkelingen inzetten. 
Terugkijkend mogen we dankbaar concluderen dat veel 
ontwikkelingen die SKW heeft ingezet mogen bijdragen aan 
de verdere ontwikkeling van kerken, predikanten, kosters en 
kerkelijk werkers. 
 
Uitgestelde beloning 
Een aantal ontwikkelingen in vogelvlucht. SKW nam de 
verzuimbegeleiding en het arbeidsongeschiktheidsdossier over 
van VSE.  Ook kreeg de emeritaatsregeling een plaats in de 
materiele regelingen. Emeritaat is feitelijk een uitgestelde 
beloning en houdt nauw verband met de directe beloning 
(het traktement) van de predikant. 

Ook neemt SKW inmiddels een prominente plaats in ten 
aanzien van het beroepingswerk, hulp bij begeleidings-
commissies, mentoraat, supervisie en coaching. En niet alleen 
voor predikanten, maar ook voor kosters en kerkelijk werkers 
voert SKW de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden 
en de pensioenvoorziening.
 
Dankbaar
In 10 jaar is een stevig fundament gelegd om op voort te 
bouwen. Wij zijn bovenal God dankbaar voor de talenten en 
mogelijkheden die hij geeft. ‘Door Hem bent u één met 
Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 
Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem 
worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 
‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer 
beroemen.’ - 1 Korintiërs 1:30-31. 

Wij leven en werken vanuit dit besef. En dankbaar zetten wij 
ons in voor de verdere ontwikkeling van Zijn kerk. Eer aan onze 
Heer!  We kijken vol verwachting uit naar de mooie dingen die 
God zijn kerk gaat brengen in de komende jaren. 

Bestuurslid sinds  
10 november 2010
Treedt af in 2016

Inbreng: 
pensioenkennis ingezet 
bij de samenwerking 
met VSE.

5   10 jaar SKW, terugblik  
door bestuurslid Jan van Harten

op iets  
beroemen
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In mijn eerste termijn als bestuurslid mag ik vooral vooruit 
kijken. Duidelijk is dat ontwikkelingen en voortdurende 
veranderingen in de samenleving ook van invloed zijn op de 
kerken. Toenemende mondigheid, diversiteit, vervagende 
organisatiegrenzen en nieuwe vormen van communicatie en 
transparantie, betekent ook iets voor kerken.  We zien een 
afname in de betrokkenheid bij de kerk als organisatie. 
Kerkgrenzen vervagen en samenwerking op lokaal niveau met 
andere kerken is gemeengoed geworden. Structurele 
(vrijwillige) inzet van gemeenteleden wordt lastiger. En niet op 
de laatste plaats richt de diversiteit en mondigheid zich nogal 
eens op het functioneren van de predikanten. 

De juiste wegen
In dat spanningsveld van ontwikkelingen en veranderingen 
proberen kerkenraden en predikanten de juiste wegen en de 
juiste wijze van samenwerken te vinden. SKW wil zich optimaal 
inzetten om daarbij ondersteuning te bieden. In 2015 spraken 
wij hierover met predikanten en kerkenraden ( regioavonden), 
de predikantenvereniging, de Raad van Advies, de NGK en 
de CGK. Ook zijn  er concrete initiatieven genomen, zoals het 
opzetten van een opleiding voor interim-predikant, die begin 
2016 is gestart.

Er is in 2015 al veel samen met anderen in gang gezet, waarbij 
ons streven is in 2016 daaraan een meer concrete invulling te 
geven. Het betreft de volgende onderwerpen.

Mobiliteit van predikanten
•  In samenwerking met de predikantenvereniging concrete 

mogelijkheden onderzoeken en in gang zetten gericht op 
samenwerking van predikanten op classisniveau: afspraken 
tussen classiskerken en classispredikanten m.b.t de inzet  
van predikanten op basis van kwaliteiten en passie. 

•  Onderzoeken hoe onderdelen van het ‘werkgeverschap’ 
van kerkenraden gedelegeerd kunnen worden naar  

classicaal of landelijk niveau ter ondersteuning van  
mobiliteit en inzet van predikanten.

•  In gang zetten en begeleiden van ruilingstrajecten tussen 
predikanten.

Permanente educatie van predikanten
•  SKW participeert vanuit de ‘werkgeverskant’ in een  

werkgroep, waarin ook de TUK en de predikanten-
vereniging participeren, die als doel heeft om de komende 
GS-Meppel te adviseren over een integrale en actuele 
vorm en inhoud van permanente educatie met een min  
of meer verplichtend karakter.

•  Ondersteunen en toerusten van kerkenraden om samen 
met de predikant invulling te geven aan voortdurende 
professionalisering.

Generale regeling predikantszaken
Deputaten Kerkorde bereiden voor de komende GS-Meppel 
als uitwerking van de nieuwe KO een generale regeling voor 
m.b.t. predikantszaken. Daarbij is SKW nauw betrokken en richt 
SKW zich er vooral op om die regelingen ondersteunend te 
laten zijn aan optimale mogelijkheden m.b.t mobiliteit,  
permanente educatie en ‘werkgeverschap’.

Begeleiding Kerkenwerk (BKW)
SKW gaat in 2016 kerken actief via BKW een instrument  
aanreiken om concreet zicht te krijgen op de plaatselijke 
samenwerking tussen kerkenraad, predikant en gemeente. 
Vanuit die analyse kunnen kerkenraad en predikant nog  
meer preventief en professioneel invulling geven aan hun 
werkrelatie.

De onderwerpen van de toekomst liggen mooi in lijn met  
m’n eigen kennis en ervaring. Ik hoop DV nog lang bij dit  
werk betrokken te mogen blijven. 

6   10 jaar SKW, blik naar voren  

Bestuurslid sinds 
19 juni 2014

Inbreng: 
Als specialist 
Personeel & Arbeid 
sparringpartner voor  
kerkelijk personeels-
beleid.

de 
juiste wijze 

door bestuurslid Siebe Poutsma
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Vanaf medio 2014 pakt SKW de communicatie richting haar 
leden anders aan. Het doel is de boodschap in kleine en 
overzichtelijke delen te presenteren. Voor het jaarplan 
2016/2017 is apart een kort document opgesteld.   
U opent dit plan door hier te klikken.

7  Jaarplan 2016/2017  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarplan-SKW-2016-en-2017.pdf
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)
ACTIVA (in euro’s) 31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTIVA
Inventaris 1.554     2.084
Kantoorapparatuur 824     2.378        800     2.884
VORDERINGEN     8.123     5.068

LIQUIDE MIDDELEN
Spaarrekening 147.257 145.521

Betaalrekening 10.765     8.734

158.022 154.255
168.523 162.207

PASSIVA
 
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 135.553 124.331
Bestemmingsreserve ledenprojecten 10.990 17.636

146.543 141.967
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren 21.980 20.240

168.523 162.207

Toelichting

In dit hoofdstuk is de jaarrekening 2015 weergegeven  
bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten. 

SKW is financieel gezond. Verhoging van de contributie  
was in 2015 niet nodig.

Op de Algemene Vergadering van 2016 wordt een meer-
jarenbegroting gepresenteerd waarbij een voorstel voor  
een contributieverhoging per 2017 wordt gedaan.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (bedragen in Euro’s)

BATEN
Begroting

2016
Werkelijk

2015
Begroting

2015
Werkelijk

2014

Inkomsten activiteiten 93.000 68.717 64.200 59.949

Contributies leden 184.600 188.027 187.600 189.206

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 277.600 256.744 251.800 249.155

LASTEN
Personeelskosten 205.000 186.254 184.100 177.845
Huisvestingskosten 8.500 8.143 8.800 8.031
Bestuur-/kantoorkosten 14.100 9.415 15.000 12.075
Kosten activiteiten voor leden 8.200 6.054 8.400 4.354
Contract begeleiding ZV GKV-kerken 31.300 30.556 32.000 31.733

Contract begeleiding ZV CGK-kerken 13.500 12.879 13.500 13.043

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 280.600 253.301 261.800 247.081

Resultaat voor financiële baten en lasten -3.000 3.443 -10.000 2.074
Ontvangen rente 900 1.372 900 1.986
Betaalde rente/bankkosten -300 -239 -300 -230

Overschot/tekort -2.400 4.576 -9.400 3.830

Overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan
Algemene reserve 1.600 11.222 -6.400 11.194

Bestemmingsreserve ledenprojecten -4.000 -6.646 -3.000 -7.364

-2.400 4.576 -9.400 3.830

Algemene toelichting

Waarderingsgrondslagen
De vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingsprijs, 
verminderd met de afschrijvingen, bepaald op lineaire basis 
rekening houdend met de verwachte economische levens-
duur.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.

De overige activa en passiva zijn - tenzij anders vermeld - 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. Voor eventuele giften 
en donaties is dat het jaar waarin zij worden ontvangen.
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TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (bedragen in Euro’s) 

ACTIVA
Vaste activa Inventaris Kantoor 

apparatuur
Totaal

2015
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 5.415 4.031 9.446
Cumulatieve afschrijving 3.331 3.231 6.562
Boekwaarde 2.084 800 2.884
Mutaties in  boekwaarde
Investeringen
Boekjaar 0 546 546
Desinvesteringen 0 0 0
Afschrijvingen
Boekjaar 530 522 1.052
Desinvesteringen 0 0 0
Totaal van de mutaties -530 24 -506
Stand per 31 december
Aanschafwaarde 5.415 4.577 9.992
Cumulatieve afschrijving 3.861 3.753 7.614
Boekwaarde 1.554 824 2.378
Afschrijvingspercentage 10%/33,3% 33,3%
De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Datum Afschr.perc. Bedrag
Laptop 31-5-2015 33,3 % 546

Vorderingen 31-12-2015 31-12-2014
Contributies 0 0
Rente 1.948 1.986
Overige vorderingen 647 3.082
Vooruitbetaalde kosten 5.528 0

8.123 5.068
Liquide middelen
Spaarrekening: ING Bank (tegoed is vrij opneembaar) 147.257 145.521
Betaalrekening: ING Bank 10.765 8.734

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(bedragen in Euro’s) 
PASSIVA
Eigen vermogen 31-12-2015     31-12-2014
Algemene reserve
Stand per 1 januari 124.331 113.137
resultaatbestemming 11.222 11.194
Stand per 31 december 135.553 124.331
Bestemmingsreserve ledenprojecten
Stand per 1 januari 17.636 25.000
resultaatbestemming -6.646 -7.364
Stand per 31 december 10.990 17.636
Eind 2014 is met de leden besloten een bestemmingsreserve van 
€ 25.000 op te nemen voor ledenprojecten. In 2015 wordt hiervan 
€ 2.538 afgeboekt voor de verdere ontwikkeling van BKW en  
€ 4.108 voor de ontwikkeling van de wettelijke ANBI-publicatie 
van de GKv-kerken en de samenstelling van Cijfers & Feiten.

In 2014 was € 7.364 ingezet voor de ontwikkeling van BKW. 

Het resterende bedrag zal de komende jaren worden gebruikt bij 
de verdere ontwikkeling van BKW, mobiliteitsinstrumenten, ont-
moeting met leden en informatievergaring voor ANBI-doeleinden.

Toelichitng op de vorderingen:
De vooruitbetaalde kosten betreffen de inzet van adviseurs voor 
de opleiding van interim-predikanten. De uitvoering van deze 
opleiding is in 2016.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingdienst 9.235 9.889
Personeelskosten 5.866 5.995
Kantoorkosten en overige kosten 6.879 4.356

21.980 20.240
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TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2015 (bedragen in Euro’s) 

BATEN
Begroting 

2016
Werkelijk

2015
Begroting

2015
Werkelijk

2014
Inkomsten activiteiten
Begeleiding ziekteverzuim CGK-kerken 19.100 18.182 17.200 18.323
Activiteiten voor NGK-kerken 26.400 0 0 0
P&O advies aan kerken 10.000 10.535 7.000 3.902
Bureaumanagement/-secretariaat VSE 35.000 35.000 35.000 37.889
Onderzoek/advisering 2.500 5.000 5.000 0
Verkoop publicaties/richtlijnen 0 0 0 -165

93.000 68.717 64.200 59.949
Contributies leden
Contributies GKV-leden 179.600 181.989 181.400 182.971
Contributies gastleden 5.000 5.147 6.200 6.235
Giften 0 891 0 0

184.600 188.027 187.600 189.206
LASTEN
Personeelskosten
Bruto-salarissen         137.400 126.666 125.700 124.514
Sociale lasten 20.200 18.244 19.200 17.645
Pensioenpremies 13.600 10.515 12.600 11.658
Werknem.verzek. ziekteverzuim/Arbo 4.200 3.106 3.800 3.448
Kosten woon-/werkverkeer 5.900 4.009 5.800 5.472
Extra inzet HRM / PR / finan.adm. 16.000 13.072 10.000 11.266
Kosten vrijwilligers 0 0 1.500 0
Kosten financiële administratie 4.500 8.138 3.500 3.549
Opleidingskosten 2.500 1.925 1.500 0
Overige personeelskosten/diensten derden 700 579 500 293

205.000 186.254 184.100 177.845

Toelichting:

De begeleiding van ziekteverzuim van predikanten van 
CGK-kerken vindt plaats vanaf 1 april 2012. 
De P&O advisering aan kerken (BKW) is in 2014 van start 
gegaan. 
In 2015 zijn “onderzoek/adviseringsgelden” ontvangen van 
het Deputaatschap Kerkelijke Lasten.

Per 1 januari 2015 is voor “bureaumanagement/-secretariaat 
VSE” een vernieuwde overeenkomst voor structurele 
ondersteuning gesloten.

Personeelskosten
Zowel per 1 jan. 2015 als per 31 dec. 2015 was de bezetting  
2,1 FTE.

In 2015 zijn extra uren ingezet voor de financiele administratie 
vanwege ingebruikneming van een ander CRM-/boekhoud-/
salarispakket (eenmalige kosten) en de gegevensverzameling 
voor ANBI en Cijfers en Feiten. 
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VERVOLG TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2015 (bedragen in Euro’s) 

LASTEN (vervolg)
Begroting 

2016
Werkelijk

2015
Begroting

2015
Werkelijk

2014
Huisvestingskosten
Afschrijving inventaris/kantoorapparatuur 1.300 1.052 1.300 943
Huur kantoorruimte 3.500 3.482 3.500 3.451
Servicekst. kantoorruimte 2.400 2.401 2.400 2.370
Verzekeringen/heffingen 1.000 919 1.000 902
Schoonmaakkosten 300 289 600 365

8.500 8.143 8.800 8.031
Bestuur-/kantoorkosten
Reiskosten bestuur/werkgroepen 700 448 1.000 190
Vergaderkosten bestuur/werkgroepen 1.000 540 1.500 1.632
Accountantskosten 1.200 1.028 1.200 998
Kopieerkosten/drukwerkkosten 500 58 1.000 165
Aanschaf kantoorapparatuur/-benodigdheden 1.000 599 1.500 2.280
Telefoonkosten 1.200 932 1.000 954
Portokosten 300 171 300 329
Kosten netwerk 7.000 5.172 6.300 4.530
Vakliteratuur/abonnem. 700 467 700 328
Overige kantoorkosten 500 0 500 669

14.100 9.415 15.000 12.075
Kosten activiteiten voor leden
Diverse informatiekosten         2.200 897 2.700 0
Kosten website/ info. materialen 1.000 70 1.500 1.209
Reiskosten medewerkers 1.000 907 1.200 1.213
Huur zaal/accomodaties 2.000 1.600 1.000 852
Mentoraat predikanten 2.000 2.580 2.000 1.080

8.200 6.054 8.400 4.354
Contract begeleiding ZV GKv 31.300 30.556 32.000 31.733
Contract begeleiding ZV CGK 13.500 12.879 13.500 13.043

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente 900 1.372 900 1.986
Bankkosten 300 239 300 230

Accountantsverklaring

Ziekteverzuim CGK
De jaarrekening is ondertekend door de bestuursleden  
P.Mars en A. Welmers.

VIVAN accountants keurde de cijfers goed en gaf hiervoor 
in april 2016 een accountantsverklaring af.
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