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In 2016 bestond Steunpunt Kerkenwerk 10 jaar. We stonden 
daarbij stil met als thema “10 jaar sterk in Kerkenwerk!”. Jaren 
waarvoor we God dankbaar zijn. Hij bouwt Zijn kerk en SKW 
mag bijdragen aan dit bouwproces! Waar SKW 10 jaar gele-
den begon als samenwerkingspartner voor kerken in beheers-
zaken en materiële regelingen, groeide SKW uit tot een part-
ner in alle facetten van Kerkelijk Personeelsbeleid en 
financieel beheer.

Op  woensdag 23 november 2016 keek SKW samen met 
bestuurders, gesprekspartners, deputaten, specialisten, coa-
ches, mentoren en andere adviseurs terug op de ontwikkelin-
gen van de afgelopen tien jaar.  Op deze bijeenkomst inspi-
reerde Dr. Roel Kuiper ons op het punt van identiteit en kerk. 
Hij riep de aanwezigen op om samen na te denken over de 
identiteit van de Gereformeerde kerken. Waar staan wij (nog) 
voor?

Als voorzitter mocht ik ingaan op de toekomstplannen. Passen 
de huidige regelingen rondom de rechtspositie van predikan-
ten nog wel bij deze tijd? Er blijkt duidelijke behoefte te be-
staan om hier verder onderzoek naar te doen. SKW zal hieraan 
een bijdrage leveren. De kerken moeten preventief en proac-
tief worden ondersteund bij het voeren van kerkelijk perso-
neelsbeleid.  

De twee toespraken kregen inmiddels een vervolg. Buiten SKW 
is een groep mensen opgestaan die nadenkt over kerk 2025! 
Daarnaast startte intensief overleg met de predikantenvereni-
ging over de nodige veranderingen. Dit moet leiden tot een 
concreet actieplan waardoor de rechtspositie kan worden 
verbeterd. Vragen die daarbij een belangrijke rol spelen zijn; 
hoe kunnen wij mobiliteit verder bevorderen? Is losmaking van 
een predikant te voorkomen door bijvoorbeeld een construc-
tie waarbij predikanten zich tijdig op een andere gemeente of 
ander werk kunnen richten? Deze discussie is moeilijk omdat er 
zoveel aspecten aan vastzitten. Aspecten op het gebied van 
kerkrecht, de ambtsvisie maar ook de financiering. 
Als bestuur mochten wij, ook in 2016, onder de zegen van de 

Heer constructief  samenwerken. Het was een plezier om met 
elkaar te discussiëren. Dit alles in goede harmonie met het 
bureau waar veel werk wordt verricht. Hoogtepunten van het 
jaar waren het definitieve besluit van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken om zich aan te sluiten bij SKW. Verderop in dit 
jaarverslag wordt daar aandacht aan gegeven. Ook besloten 
de leden het SKW meer financiële ruimte te bieden om het 
werk uit te breiden. Het bureau mocht worden versterkt waar-
door we konden starten met het project Begeleiding Kerken-
werk Basis. Momenteel doen we onderzoek bij drie classes op 
het punt van kerkelijk personeelsbeleid. Wij hebben grote 
verwachtingen van dit project en denken dat veel conflicten 
kunnen worden voorkomen wanneer vroegtijdig knelpunten 
worden gesignaleerd. Op de ledenvergadering hopen wij u 
de eerste resultaten te presenteren.

 >> 

1   Vooraf 

 Algemeen 

 Bezoekadres: 
 Dr. Spanjaardweg 4b
 8025 BT 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

 H.J. Weijma-Pontier (Rianne):  Bureaumedewerker 
 S. van Delden-Ubels (Sijtske):  Adviseur Kerkelijk  

Personeels beleid
 C.J. Starreveld (Corinne):  Junior adviseur Kerkelijk
   personeelsbeleid
 P.C. van Helden  Adviseur NGK
 
 Ad van der Lugt:    Adviseur Kerkelijk  

Personeels beleid
   ten behoeve van de dienst 
   Begeleiding Kerkenwerk
 

Met dankbaarheid  
kijken wij terug op het 

jaar 2016 en in  
vertrouwen zijn wij het 

nieuwe begonnen.  
 

Met liefde voelen wij 
ons verbonden met 

onze leden!
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Ook in 2016 werd met veel kerkelijke organisaties samenge-
werkt. Telkens met het doel om het samen beter te doen en 
om de kerken optimaal te ondersteunen. De kerken zijn onze 
klanten en die staan in de processen centraal! 

Bijzonder was de samenwerking binnen de Raad van Advies 
in predikantszaken (klik hier voor meer info). Het is bijzonder 
dat we in het deputatenrapport van Begeleiding & Bemidde-
ling een gezamenlijk standpunt van deze raad mochten 
presenteren.  

Voor het nieuwe jaar kiest het bestuur als thema “Met Liefde 
…”.  Discussies die worden gevoerd op het terrein van perso-
neelsbeleid zijn vaak (te) zakelijk. Ook kan er sprake zijn van 
gebrek aan vertrouwen en onderlinge liefde. Als wij in alles 

beseffen dat wij het doen in opdracht van onze Heer die in 
Christus ons onmetelijk veel liefde toont, kan er zoveel meer.  
Met liefde betekent het anders doen omdat wij ons verbon-
den voelen met onze God en leven in het besef dat onze 
eigen mening een dagkoers is met slechts beperkte waarde.
 
Met dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2016 en in 
vertrouwen zijn wij het nieuwe jaar begonnen. Met liefde 
voelen wij ons verbonden met onze leden!
 

Namens het bestuur van SKW
Piet Mars (Voorzitter)

Uit het deputatenrapport B&B

Luisteren  naar  de  kerken  
Om  genoemde  signalen (door B&B geconstateerde 
problemen: red.)  te  toetsen  en  bespreekbaar  te maken, 
organiseerden de Predikantenvereniging en SKW in 2015 
regioavonden onder de noemer “Samenwerken  en Ver-
binden”. In de Raad van Advies bespraken  we de  uitkom-
sten. 

Kerken  en  predikanten  riepen  op  tot  nadenken  over:  
- De  kerkelijke  en maatschappelijke  ontwikkelingen  die  
elkaar  razendsnel  opvolgen.  Welke  invloed heeft dit voor 
de langere termijn op de plaatselijke gemeenten en hun 
predikanten? 
- Regionale  samenwerking  en  kerkelijke  structuren;  Kun-
nen  predikanten  in  regionale teams  gaan  werken?  
Bijvoorbeeld  in  classicaal  verband.  Gewezen  werd  op  
het presbyteriaanse model. Voldoet de aanstelling van een 
predikant bij een plaatselijke kerk voor onbepaalde tijd nog 
wel aan de wensen van deze tijd? 
- De basis van kerk zijn en de rol van predikanten daarin; 
Moet de focus niet worden teruggebracht naar de  kern  
van  prediking, pastoraat  en toerusting?  
- Preventie:  “Kerken  moeten  worden ingeënt”,  was  een  
veelgehoord  geluid.  Een  periodieke  screening  door  een 
professionele  buitenstaander  kan  problemen  in  bestuur,  
structuur,  samenwerking en/of functioneren tijdig aan de 
oppervlakte brengen.

Uit alles blijkt dat samen- 
werken noodzakelijk is om  
verder te komen!

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/raad-van-advies/
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2  Over SKW

SKW biedt kerken ondersteuning bij de invulling van 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).  
Daarnaast biedt SKW handreikingen en maatwerkadvisering 
bij kwesties over financieel en materieel beheer.

In dit jaarverslag meer hierover.

SKW en haar leden
SKW is een vereniging van kerken. Leden zijn de plaatselijke 
kerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Eind 
2016 besloot de Landelijke Vergadering van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) per 1 januari 2017 collectief lid 
te worden. 

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) kunnen gastlid 
worden. SKW coördineert wel landelijk de verzuimbegeleiding  
en het opleiden en toewijzen van mentoren voor de CGK 
predikanten. In 2016 zijn 11 mentoren opgeleid en enkele 
trajecten gestart, Volgend jaarverslag besteden wij hier aan-
dacht aan.

Aan de leden leggen we jaarlijks, in de maand juni, in een 
Algemene Vergadering verantwoording af over het gevoerde 
beleid. Ook delen en bespreken we in deze vergadering 
toekomstplannen met elkaar.. Daarnaast vragen we de leden  
om input voor de materiële regelingen predikanten en ar-
beidsvoorwaarden kosters en kerkelijk werkers. Veranderingen 
worden alleen doorgevoerd bij instemming van de leden. Dit 
gebeurt via een digitale stemronde in het najaar.

In 2016 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 en communicatieadviseur
 
Metje Grafisch Ontwerp & Advies, Marieke Hamming:  
Ontwerp jaarverslag 2016
 

 
 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 2016

Afgetreden: J. van Harten |Verkozen voor derde termijn: A. 
Welmers | verkozen tot nieuw bestuurslid: J. Horstra
  
Bestuur per 16 juni 2016
P. Mars (Piet):    Voorzitter
R. Verhagen-Kiela (Rozemarijn):  Secretaris
A. Welmers (Tonie):    Penningmeester
J. Horstra (Jeroen)
S. Poutsma (Siebe)
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3  Verslag van het bestuur

Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het jaar 
2016. Een jaar waarin we verdere uitwerking gaven aan het 
thema “Samenwerken en Verbinden”. 

In 2016 vonden 7 bestuursvergaderingen plaats, aangevuld 
met de in juni gehouden Algemene Ledenvergadering. Ver-
der is een afvaardiging van het bestuur onderdeel van de 
Raad van Advies in predikantszaken welke driemaal vergader-
de. 

Ledenvergadering
In de ledenvergadering van16 juni 2016 legden we verant-
woording af over het gevoerde beleid en de financiële jaar-
stukken. Ook deelden we de toekomstplannen met de leden 
in deze vergadering. Voor het eerst in lange tijd is een verho-
ging van de contributie vastgesteld. De reden hiervoor is 
gelegen in de meerjarenbegroting die we tijdens de ledenver-
gadering presenteerden. In de meerjarenbegroting is uitge-
gaan van uitbreiding van capaciteit van het bureau. Het 
bestuur acht de borging van kwaliteit en continuïteit van groot 
belang. Daarbij is deze uitbreiding noodzakelijk voor een 
goede uitrol van de dienst BKW basis waarop elders in dit 
verslag wordt ingegaan.
Op de ledenvergadering namen we ook afscheid van be-
stuurslid Jan van Harten. Jeroen Horstra is gekozen als zijn 
vervanger.  Tonie Welmers is herbenoemd als penningmeester.

Kerkelijk Personeelsbeleid
Vast onderdeel van de bestuursvergaderingen is het kerkelijk 
personeelsbeleid. Het bestuur laat zich informeren over cijfers 
en trends en wordt door het bureau bijgepraat over lopende 
projecten of zaken die de aandacht vragen. Ook zijn ziekte-
verzuim en beroepingswerk/mobiliteit onderwerpen die struc-
tureel aan bod komen. In 2016 was er bijzondere aandacht 

voor de voortgang van de opleiding tot interim predikant. 

NGK
In 2016 werd de toetreding van de NGK geformaliseerd. In de 
Algemene Ledenvergadering gaven de kerken goedkeuring  
om de statuten van het SKW aan te passen, waardoor de weg 
vrij werd voor toetreding van de NGK tot het SKW. Na veelvul-
dig overleg tussen het bureau en de NGK besloten zij eind 
2016 formeel om collectief als lid  toe te treden. Om de dienst-
verlening aan de NGK te kunnen borgen wordt de capaciteit 
van het bureau in 2017 verder uitgebreid. 

Begeleiding Kerkenwerk Basis
Op verzoek van de kerken is de dienst BKW Basis van start 
gegaan. Naast de reeds bestaande dienst Begeleiding Ker-
kenwerk dachten we in 2016 na over BKW Basis die voor elke 
gemeente ingezet gaat worden. Het bureau is versterkt met 
een junior adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid om hieraan 
invulling te geven. In oktober is het bestuur bijgepraat over, en 
heeft goedkeuring gegeven aan, de uitgangspunten van BKW 
Basis en de opzet voor een pilot die begin 2017 gehouden  
wordt bij een drietal classes. Met de structurele inzet van BKW 
Basis is een instrument beschikbaar gemaakt waarmee inge-
zet wordt op preventie. Waar momenteel in veel gevallen 
externe hulp te laat wordt ingeschakeld, hopen we met de 
dienst BKW Basis deze hulpvragen voor te zijn. 

Jubileum netwerkavond
In de start van dit verslag schrijft onze voorzitter over het 10-ja-
rig bestaan van SKW. In het kader van samenwerken en ver-
binden vond in november een netwerkavond plaats waarin 
het SKW en alle samenwerkingspartners elkaar mochten 
ontmoeten. Tijdens deze avond werd concreet zichtbaar met 
wie en op welke manier er door het SKW wordt samenge-

werkt. Dat samenwerking niet plaats hoeft te vinden binnen 
de bestaande structuren bleek duidelijk toen naar aanleiding 
van deze netwerkavond spontaan het idee ontstond om in 
een kleinere setting door te spreken over de toekomst en iden-
titeit van onze kerken.

Materiele regeling Kosters en Kerkelijk Werkers
Eind 2016 vonden de onderhandelingen plaats voor de nieu-
we Arbeidsvoorwaardenregelingen voor kosters en kerkelijk 
werkers. Van het bestuur waren Tonie Welmers (kosters) en 
Jeroen Horstra (kerkelijk werkers) hierbij betrokken.
Het is mooi om terug te blikken op 2016 en in het vertrouwen 
op onze God en Vader met de uitdagingen van 2017 aan het 
werk te gaan!

Jeroen Horstra (1982) studeerde HBO 
Personeel en Organisatie en is 
werkzaam als Specialist Personeels- 
en Salarisadministratie. 

Jeroen was 6 jaar secretaris van de Commissie 
van Beheer in zijn plaatselijke kerk en deed in dat 
kader ruime ervaring op met beheer en bestuur. 
Jeroen is getrouwd, heeft een zoon en is met zijn 
gezin lid van de Kandelaarkerk te Heemse.
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Uitbreiding advieswerk
De voornaamste taak van SKW is en blijft de advisering aan 
kerken. In 2016 zijn daarin twee grote veranderingen doorge-
voerd. 

BKW-basis
Na een aantal jaren ervaring met het helpen van kerken bij 
advies- en/of conflictsituaties ontwikkelden we in samen-
spraak met de kerken (regio- en ledenvergaderingen) en de 
Raad van Advies in predikantszaken de  preventieve dienst 
Begeleiding Kerkenwerk Basis (BKW Basis). Aan de Generale 
Synode is hiervan verslag gedaan met de vraag dit initiatief 
nadrukkelijk te onderschrijven. 

BKW Basis is een analyse van elke plaatselijke kerk. Deze perio-
dieke “thermometer” komt vanaf januari 2017 eens per drie 
jaar voorbij. Het is een korte enquête voor kerkenraad, predi-
kant, kerkelijk werker, koster en begeleidings- en vertrouwens-
commissie. (link naar lees meer).

Om deze dienst invulling te geven is Corinne Starreveld als juni-
or adviseur aangesteld.

NGK
De Landelijke Vergadering van de NGK deed de afgelopen 
jaren uitvoerig onderzoek naar de mogelijke ondersteuning 
van commissies en kerken. Onder leiding van twee beleidsad-
viseurs is SKW als bureau ook doorgelicht. Dit om te beoorde-
len in hoeverre de dienstverlening aansluit bij de behoefte 
binnen de NGK. Dit leidde tot een positief advies in november 
2016, met twee consequenties: 1. De statuten van SKW zijn, 
onder goedkeuring van de leden en advies van de notaris, 
aangepast om aansluiting mogelijk te maken. 2. Eind 2016 
namen we Pieter van Helden aan om de ondersteuning aan 
NGK vorm te geven.

Verdere digitalisering
Het grootste deel van de communicatie gebeurt via e-mail en 
de website. Sinds 2015 is de helpdeskfunctie ondergebracht in 
de CRM-omgeving van AFAS. Dit verschaft professioneel 
inzicht en een vereenvoudigde werkwijze. 
Van de website wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

4   Realisatie 2016

BEZOEKSTATISTIEK
steunpuntkerkenwerk.nl  

2014 2015 2016

Aantal bezoekers 13309 21834 20937
Aantal hits/views 56133 73655 69732
Top 4 meest 
Bezocht

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

1. 
 Predikanten  
(regelingen)
2.
Kerkelijk 
Personeels-
beleid
3.
Periodieke 
giften
4.
Salarissen en 
quota 2017

Het jaar 2016 laat voor het eerst sinds jaren een kleine daling 
van het aantal bezoekers zien. 

Per 1 september is Corinne 
Starreveld het team van SKW 
komen versterken. 

 Na haar studie Human Resource Management en 
een eerste baan als HR-assistent bij een zendingsor-
ganisatie werkt Corinne nu met plezier voor onze 
kerken.

Als junior adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid gaat 
Corinne de nieuwe dienst BKW Basis uitrollen. Daar-
naast geeft Corinne advies over arbeidsvoorwaarden 
Kosters en Kerkelijk Werkers, Materiële Regelingen 
Predikanten en de inzet van HRM-instrumenten.  Zij 
hoopt snel met u kennis te maken.

Per 1 januari 2017 is Pieter van Helden 
onderdeel van het SKW team. Hij gaat 
dit jaar aan de slag als adviseur voor de 
NGK kerken. 

Samen met de door de NGK aangemerkte commis-
sies werkt hij aan de inbedding van processen en 
uitvoerende NGK taken bij SKW.
Op verzoek van de Landelijke Vergadering NGK was 
hij al vanaf het najaar van 2014 actief als P&O 
beleidsadviseur. Samen met een compagnon bracht 
hij in beeld hoe de P&O-ondersteuning voor de NGK 
vorm te geven is. Vanaf 1978 was Pieter actief als 
militair bij de Koninklijke Landmacht en heeft daar 
onder andere 15 jaar P&O werkzaamheden uitge-
voerd. 

Sinds 1 januari 2015 is Pieter met prepensioen. Vanaf 
die tijd is hij actief bij de Christenunie Apeldoorn, 
tegenwoordig als fractievertegenwoordiger. Pieter 
gaat met plezier aan de slag voor onze kerken!
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4   Realisatie 2016

De maanden waarin de website het meest werd bezocht zijn 
januari, maart en november.                                  

Vanuit die digitale omgeving verzonden we in 2016 4 nieuws-
brieven. Gemiddeld aan 1698 mailadressen met een lees-
dichtheid van 37%.

Publicatieplicht ANBI
In 2016 verzorgde SKW voor de tweede keer, voor alle kerken 
een publicatie op de website www.gkv.nl/anbi. Hiermee is 
voldaan aan de regelgeving van de overheid. 

Kerkelijk personeelsbeleid
Ook in 2016 draaide veel van het kerkelijk personeelsbeleid 
rond de thema’s beroepingswerk, begeleiding bij ziektever-
zuim en de inzet van mentoraat voor startende predikanten. 
Hieronder geven we over deze onderwerpen enkele cijfers 
weer.

Interim predikanten
In 2016 introduceerde SKW de opleiding tot interim-predikant. 
Inmiddels rondden 8 GKV-, 2 NGK- en 5 PKN-predikanten de 
opleiding af. Wij zijn blij te kunnen melden dat allen startbe-
kwaam zijn bevonden om binnen onze kerken aan het werk te 
gaan. Als extra ondersteuning volgen zij in mei 2017 nog drie 
opleidingsdagen. Hier worden een aantal vaardigheden nog 
eens extra geoefend. Dit alles om de kerken zo optimaal 
mogelijk te kunnen dienen.
Op dit moment is SKW in overleg hoe zij de inzet van inte-
rim-predikanten gaat coördineren. De namen van predikan-
ten die nu of op een later moment in de gemeenten ingezet 
kunnen worden, verschijnen binnenkort op de website. 

BEROEPINGSWERK  2012 2013  2014 2015 2016

Aantal uitgebrachte 
beroepen

45 56 43 45 31

Aantal beroepen 
predikanten

27 38 30 37 21

Aantal aangenomen 
beroepen

21 33 24 30 19

Conclusie: Het aantal beroepen daalde ten opzichte van 
2015. Kerken nemen langer de tijd voor bezinning. Daarin  
speelt onzekerheid over de toekomst een rol. “Kunnen we 
over 5 jaar de predikant nog wel betalen?”. Regionale 
samenwerking en flexibilisering in de aanstelling van predi-
kanten is noodzaak. (zie hoofdstuk 1 van dit verslag).
 
Een ander punt betreft het beperkt aantal “kandidaatsge-
meenten”. Zodra predikanten die 5 jaar of langer in hun 
eerste gemeente staan, een beroep aannemen, brengt dit 
een positief effect teweeg. SKW stimuleert deze “doorstro-
ming”,

ZIEKTEVERZUIM 
PREDIKANTEN 

2014 2015 2016

Ziekteverzuimpercen-
tage GKv

5,24% 4,09% 3,6%

Ziekteverzuimpercen-
tage landelijk

3,7% 3,8% 3,9%

Conclusie: Het percentage nam in 2016 iets af. Ook ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde een positief beeld. Bij 
de CGK predikanten ligt dit percentage op 2,9. Dit is een 
vertekend beeld. SKW ontvangt niet alle meldingen. 

MENTORAAT STARTENDE PREDIKANTEN 2015

In 2016 afgerond (traject = 2 jaar) 7
In 2016 af te ronden 7
In 2016 nog lopend 16
Aantal beschikbare mentoren 19
Waarneming: De trajecten worden over het algemeen 
positief tot zeer positief ervaren. Door omstandigheden 
stopten een aantal mentoren. Vooral in de regio noord/west 
zoeken we nog nieuwe mentoren.
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Mogelijk rollen van een interim predikant

We onderscheiden vier rollen voor een interim, die om 
verschillende competenties en trajecten vragen:

Overbrugger: een tijdelijke vervanger die als een “consu-
lent-plus” zorgt dat de gemeente-activiteiten doorgang 
vinden, dat er een centraal aanspreekpunt is en dat er 
goed nagedacht wordt over de toekomst. Het is in principe 
de lichtste vorm van het interim-schap, maar ook de meest 
ongewisse omdat het onhelder is wat er op tafel of ‘uit de 
kast’ komt.

Rouwbegeleider: nadruk op de pastorale vaardigheden in 
een gemeente waar afscheid is genomen van een predi-
kant of een structuur die niet meer functioneert, waardoor 
er tijd nodig is voor terugblikken en verwerken, voordat er 
ruimte komt voor iets nieuws.

Beleidsbegeleider: nadruk op vaardigheden die beleids-
ontwikkeling stimuleren in een gemeente waar door sa-
menvoeging of een nieuwe structuur visie ontwikkeld moet 
worden op de toekomst.

Crisisbegeleider: nadruk op bemiddelingsvaardigheden en 
conflictoplossing in een gemeente waar verdeeldheid en 
geschokt vertrouwen aan de orde is.

Speeddate
In maart 2016 vond weer een kennismaking tussen predikants-
kandidaten en vacante kerken plaats. In de kerkmond ook 
wel de “speeddate” genoemd.  Op 30 maart mochten 8 
kandidaten zich aan 11 kerken voorstellen. Deze ontmoeting 
werd gehouden aan de TU in Kampen en bestond uit een 
plenaire opening met vervolgens korte individuele kennisma-
kingsgesprekken per kandidaat en kerk. De kerken waren 
goed vertegenwoordigd, soms met de gehele beroepings-

commissie. Een gezamenlijke maaltijd zorgde voor een ont-
spannen sfeer met de nodige informele contacten tot gevolg.

3 kandidaten konden in 2016 direct aan de slag bij één van 
de gemeenten. 1 kandidaat werd elders beroepen en 2 
kandidaten zijn pas in 2017 beschikbaar. SKW en de TU hopen 
in 2017 weer een speeddate te organiseren. 

Arbeidsvoorwaarden kosters en Kerkelijk Werkers 
2017/2018
De onderhandelingsdelegatie van SKW en het CGMV (be-
roepsgroep kosters) en Luceo (vereniging van kerkelijk wer-
kers) bereikten eind 2016 een principeakkoord over de regelin-
gen voor 2017 en 2018. Na goedkeuring door de leden zijn de 
veranderingen per 2017 doorgevoerd. De regelingen voor 
kosters treft u hier aan. Die van de kerkelijk werkers staat op dit 
gedeelte van de website.

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/kosters/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/kerkelijk-werkers/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/kerkelijk-werkers/
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Het thema voor het nieuwe jaar is “ met liefde”. Een thema 
met meerdere gezichten. 

Het advieswerk intensiveert. De nadruk komt steeds meer te 
liggen op kerkelijk personeelsbeleid en verantwoord beheer. 
In bijna alle adviestrajecten gaat het om onderlinge verhou-
dingen. Daarin wordt opgebouwd maar ook afgebroken, 
geheeld maar ook beschadigd. Soms aanleiding om in ons 
hart te rade te gaan en stil te vallen voor het aangezicht van 
God. Gods liefde is de enige reden van ons bestaan. In dat 
licht kijken we ook naar ons werk in de kerk.

Samenbinden
Liefde bindt samen. Zeer positief zijn de ontwikkelingen rond-
om het groeiend aantal samenwerkingsgemeenten met GKv, 
CGK en NGK. Landelijk staat de verdere samenwerking op de 
agenda van de synodes en is de praktische ondersteuning 
aan de NGK via SKW inmiddels een feit.

Kerk op een eiland
Voor liefde zijn relaties nodig. Allereerst de relatie die God met 
ons wil onderhouden. Maar ook de relaties die binnen een 
gemeente zo belangrijk zijn. Vaak bepalend voor de sfeer en 
dynamiek. Maar houdt het daar op? Werken we alleen aan 
relaties binnen onze eigen gemeente? Hebben we ook oog 
voor onze stad, dorp of buurt. En voor de relatie tussen kerken 
in de regio!  In de praktijk waar regionaal veel samen wordt 
opgetrokken, zien wij positieve ontwikkelingen. Iets waarover 
we de komende tijd met de kerken over in gesprek willen. 
Denk concreet aan het fenomeen krimpende kerken. Hoe 
hulvaardig zijn de naburige gemeenten om snel hulp te bie-
den met mensen en/of middelen om een kerk zo lang moge-

lijk overeind te houden? Daarnaast zijn er kleine vacante 
gemeenten die nooit meer een eigen predikant kunnen 
beroepen. Puur omdat er te weinig leden zijn en/of te weinig 
geld is. Is dat wenselijk?

Geld mag niet regeren!
Over geld gesproken. Een mooi middel dat de kerk van dienst 
mag zijn. Werkers in de kerk kunnen ondersteunen met de 
nodige middelen….prachtig! Maar wat als de inkomsten 
teruglopen? Helaas merken wij in ons advieswerk dat het risico 
bestaat dat geld gaat regeren. Een negatieve ontwikkeling 
wat ons betreft. Het probleem van het gebrek aan inkomsten 
wordt te snel neergelegd bij een predikant, kerkelijk werker of 
koster. Terwijl juist deze relatie toch gebaseerd is op gedeelde 
verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid? Zijn wij voldoende 
bereid samen met andere kerken oplossingen te vinden? Ook 
dit punt wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Vertrouwen
Boven alles mogen we blijven vertrouwen op onze  
Hemelse vader. Hij houdt Zijn kerk in stand.

5   Met Liefde ?! 

Voor liefde zijn relaties nodig.
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Voor het jaarplan 2017/2018 is apart een kort document 
opgesteld.  U opent dit plan door hier te klikken.

6  Jaarplan 2017/ 2018  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Jaarplan-SKW-2017-en-2018.pdf
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)
ACTIVA (in euro’s) 31-12-2016 31-12-2015

VASTE ACTIVA
Inventaris 6.336 1.554    
Kantoorapparatuur 1.962     8.298 824 2.378    
VORDERINGEN     1.033 8.123    

LIQUIDE MIDDELEN
Spaarrekening 173.430 147.257

Betaalrekening 1.287     10.765

174.717 158.022
184.048 168.523

PASSIVA
 
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 140.761 135.553
Bestemmingsreserve ledenprojecten 4.148 10.990

144.909 146.543
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren 39.139 21.980

184.048 168.523

Toelichting

In dit hoofdstuk is de jaarrekening 2016 weergegeven  
bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten. 

SKW is financieel gezond. Verhoging van de contributie  
was tot en met 2016 niet nodig.

Op de Algemene Vergadering van 2016 is een meer-
jarenbegroting vastgesteld met een contributieverhoging 
per 2017.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen in Euro’s)

BATEN
Begroting

2017
Werkelijk

2016
Begroting

2016
Werkelijk

2015

Inkomsten activiteiten 65.700 112.588 66.600 68.717

Contributies leden 283.400 210.908 211.000 188.027

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 349.100 323.496 277.600 256.744

LASTEN
Personeelskosten 254.200 211.117 205.000 186.254
Huisvestingskosten 13.500 9.070 8.500 8.143
Bestuur-/kantoorkosten 15.500 11.049 14.100 9.415
Kosten activiteiten voor leden 8.700 49.028 8.200 6.054
Arbocontracten 54.600 45.398 44.800 43.435

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 346.500 325.662 280.600 253.301

Resultaat voor financiële baten en lasten 2.600 -2.166 -3.000 3.443
Ontvangen rente 900 785 900 1.372
Betaalde rente/bankkosten -300 -253 -300 -239

Overschot/tekort 3.200 -1.634 -2.400 4.576

Overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan
Algemene reserve 6.700 5.208 1.600 11.222

Bestemmingsreserve ledenprojecten -3.500 -6.842 -4.000 -6.646

3.200 -1.634 -2.400 4.576

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 2016 (bedragen in Euro’s) 

ACTIVA
Vaste activa Inventaris Kantoor 

apparatuur
Totaal

2016
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 5.415 4.577 9.992
Cumulatieve afschrijving 3.861 3.753 7.614
Boekwaarde 1.554 824 2.378
Mutaties in  boekwaarde
Investeringen
Boekjaar 6.037 1.936 7.973
Desinvesteringen 4.613 2.817 7.430
Afschrijvingen
Boekjaar 1.255 798 2.053
Desinvesteringen 4.613 2.817 7.430
Totaal van de mutaties 4.782 1.138 5.920
Stand per 31 december
Aanschafwaarde 6.839 3.696 10.535
Cumulatieve afschrijving 503 1.734 2.237
Boekwaarde 6.336 1.962 8.298
Afschrijvingspercentage 10%/33,3% 33,3%

Vorderingen 31-12-2016 31-12-2015
Contributies 0 0
Rente 785 1.948
Overige vorderingen 115 647
Vooruitbetaalde kosten 133 5.528

1.033 8.123
Liquide middelen
Spaarrekening: ING Bank (tegoed is vrij opneembaar) 173.430 147.257
Betaalrekening: ING Bank 1.287 10.765

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(bedragen in Euro’s) 
PASSIVA
Eigen vermogen 31-12-2016     31-12-2015
Algemene reserve
Stand per 1 januari 135.553 124.331
resultaatbestemming 5.208 11.222
Stand per 31 december 140.761 135.553
Bestemmingsreserve ledenprojecten
Stand per 1 januari 10.990 17.636
resultaatbestemming -6.842 -6.646
Stand per 31 december 4.148 10.990
Eind 2013 is met de leden besloten een bestemmingsreserve van 
€ 25.000 op te nemen voor ledenprojecten. In 2016 wordt hiervan 
€ 4.483 (2015: € 2.538) afgeboekt voor de verdere ontwikkeling 
van BKW en € 2.359 (2015: € 4.108) voor de ontwikkeling van de 
wettelijke ANBI-publicatie van de GKv-kerken en de samenstelling 
van Cijfers & Feiten.

Toelichting 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 13.901 9.235
Personeelskosten 2.878 5.866
Kantoorkosten en overige kosten 22.360 6.879

39.139 21.980
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TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen in Euro’s) 

BATEN
Begroting 

2017
Werkelijk

2016
Begroting

2016
Werkelijk

2015
Inkomsten activiteiten
Begeleiding ziekteverzuim CGK-kerken 19.500 18.720 19.100 18.182
P&O advies aan kerken 10.500 9.901 10.000 10.535
Cursussen interimpredikant en mentoraat 0 46.300 0 0
Bureaumanagement/-secretariaat VSE 35.700 35.000 35.000 35.000
Onderzoek/advisering 0 2.667 2.500 5.000

65.700 112.588 66.600 68.717
Contributies leden
Contributies GKV-leden 220.300 179.588 179.600 181.989
Bijdrage NGK-kerken 0 26.400 26.400 0
Contributies NGK-kerken 61.600 3.204 3.400 3.489
Contributies gastleden CGK-leden 1.500 1.716 1.600 1.658
Giften 0 0 0 891

283.400 210.908 211.000 188.027
LASTEN
Personeelskosten
Bruto-salarissen         174.900 141.498 137.400 126.666
Sociale lasten 26.200 21.298 20.200 18.244
Pensioenpremies 16.800 13.166 13.600 10.515
Werknem.verzek. ziekteverzuim/Arbo 5.400 3.343 4.200 3.106
Kosten woon-/werkverkeer 7.100 4.789 5.900 4.009
Extra inzet HRM / PR / finan.adm. 16.000 14.384 16.000 13.072
Kosten financiële administratie 4.600 8.533 4.500 8.138
Opleidingskosten 2.500 3.623 2.500 1.925
Overige personeelskosten/diensten derden 700 483 700 579

254.200 211.117 205.000 186.254

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 2016 zijn “onderzoek/adviseringsgelden” ontvangen van 
het Deputaatschap Kerkelijke Lasten en deputaten SHOCK.

In 2016 is door SKW de opleiding interim predikant gestart.  
De kerken van de deelnemende predikanten hebben deze 
kosten aan SKW betaald. SKW nam ook de kosten voor 
haar rekening.

Personeelskosten
Per 31 dec. 2016 was de bezetting 3 FTE; per 31 dec. 2015 was 
dit 2,1 FTE.

Per 1 september 2016 is Corinne Starreveld in dienst gekomen 
ten behoeve van de nieuwe dienst BKW Basis.
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VERVOLG TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen in Euro’s) 

LASTEN (vervolg)
Begroting 

2017
Werkelijk

2016
Begroting

2016
Werkelijk

2015
Huisvestingskosten
Afschrijving inventaris/kantoorapparatuur 2.000 2.053 1.300 1.052
Huur kantoorruimte 5.900 3.503 3.500 3.482
Servicekst. kantoorruimte 4.000 2.370 2.400 2.401
Verzekeringen/heffingen 1.100 852 1.000 919
Schoonmaakkosten 500 292 300 289

13.500 9.070 8.500 8.143
Bestuur-/kantoorkosten
Reiskosten bestuur/werkgroepen 700 0 700 448
Vergaderkosten bestuur/werkgroepen 1.000 556 1.000 540
Accountantskosten 1.300 1.183 1.200 1.028
Kopieerkosten/drukwerkkosten 500 139 500 58
Aanschaf kantoorapparatuur/-benodigdheden 1.000 1.046 1.000 599
Telefoonkosten 1.300 936 1.200 932
Portokosten 300 230 300 171
Kosten netwerk 8.200 6.318 7.000 5.172
Vakliteratuur/abonnem. 700 511 700 467
Overige kantoorkosten 500 130 500 0

15.500 11.049 14.100 9.415
Kosten activiteiten voor leden
Diverse informatiekosten         2.200 1.316 2.200 897
Kosten website/ info. materialen 1.000 519 1.000 70
Reiskosten medewerkers 1.500 1.403 1.000 907
Huur zaal/accomodaties 2.000 3.397 2.000 1.600
Opleiding mentoraat predikanten 2.000 5.438 2.000 2.580
Opleiding interimpredikanten 36.955 0 0

8.700 49.028 8.200 6.054
Contract begeleiding ZV GKv 32.100 32.572 31.300 30.556
Contract begeleiding ZV NGK 8.700 0 0 0
Contract begeleiding ZV CGK 13.800 12.826 13.500 12.879

54.600 45.398 44.800 43.435
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente 900 785 900 1.372
Bankkosten 300 253 300 239

Accountantsverklaring

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

VIVAN accountants keurde de cijfers goed en gaf hiervoor 
in mei 2017 een accountantsverklaring af.
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