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Verslag regioavonden SKW 2010 
  
 
 

Gehouden op: 
22 april, Zwijndrecht: 18 kerken aanwezig, 29 deelnemers 
27 mei, Amersfoort: 28 kerken aanwezig, 45 deelnemers 
3 juni, Assen: 46 kerken aanwezig, 80 deelnemers 

 

Thema: VVB en Geefgedrag en (Be)roeping en mobiliteit 

 

Achtergrond: 
Ter voorbereiding op deze avonden hebben alle kerken een discussienota ontvangen. Deze 
discussienota is te vinden op www.steunpuntkerkenwerk.nl onder “Actueel/ uitnodiging 
Regioavonden” 

 

Verslag van de presentaties: 
In de linkerkolom leest u van boven naar beneden in het kort hetgeen bij de sheets 
(rechterkolom) op de avonden aan de orde is geweest. 
 
Onderaan treft u bijlagen aan met een samenvatting van de genoemde punten tijdens de 

workshops. 

 

 

De vergaderingen worden door de voorzitter, 
Piet Dijkstra, geopend met het zingen van 
Psalm 119: 22 en 25, het lezen uit Psalm 119: 
129-144 en met gebed. 
 

 
Piet Dijkstra licht toe wat de aanleiding was 
om deze regioavonden te organiseren en 
geeft verslag van de ontwikkelingen binnen 

het Steunpunt Kerkenwerk m.b.t. het kerkelijk 
personeelsbeleid en de besprekingen met de 
Predikantenvereniging.  

 

 
Kees van Heuveln licht de workshop VVB en 
Geefgedrag toe aan de hand van een 
samenvatting van de al eerder vertoonde (op 

de ALV 6 november 2009) 
onderzoeksresultaten. 
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Sijtske van Delden krijgt het woord en geeft 
een presentatie van alle lopende zaken m.b.t. 
kerkelijk personeelsbeleid.  
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Dominee Jan Oortgiesen, PKN, krijgt het 

woord. Hij is uitgenodigd door SKW om zijn 
ervaringen met betrekking tot (be)roeping en 
mobiliteit te delen.  

 

 

 
 
Aan de hand van de agenda vertelt Jan 
Oortgiesen zijn ervaringen met betrekking tot 
beroepen en mobiliteit.  

 
 
In de tijd van de grootvader van de 
grootvader van Jan Oortgiesen ging men 
verschillende kerken langs om predikanten te 

horen. Zij gingen hiervoor niet in de kerk zitten, 
zoals tegenwoordig. Nee, zij gingen buiten de 
kerk staan en dan steeds een stap verder. De 
predikant die het verst van de kerk af nog te 
horen was, die werd beroepen.  

 
De brief van de kandidaat kunt u lezen in 
bijlage V, onderaan dit verslag.  

 

 
De kerk wil mobiliteit verhogen, daarom wordt 

voor elke vacature en beschikbare kandidaat 
advies ingewonnen bij het mobiliteitsbureau, 
dit is een kerkordelijke verplichting binnen de 
PKN. Het mobiliteitsbureau heeft meerdere 
mensen in dienst die de gesprekken voeren. 
Het werkmateriaal  dat PKN gebruikt is ook al 

gebruikt voor de handreikingen van het SKW.  
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De kerk is een wereldvreemde organisatie, 

doordat het geen bedrijf is met een directie. 
De predikant is niet in dienst van de kerk en 
maakt deel uit van de raad.  

 
 
Binnen de PKN werken we met een aantal 

interim-predikanten. Soms is het goed als een 
gemeente zich eerst beraad op het profiel 
van een nieuwe/toekomstige predikant. 
Daarvoor kan een interim-predikant een 
uitkomst zijn. Zeker als er een conflict geweest 
is, maar ook als er meerdere jaren eenzelfde 

predikant heeft gestaan.   
 
Om mobiliteit te bevorderen moet je zorgen 
voor een centraal punt. Dit moet veilig en 
vertrouwelijk zijn. Kerkenraadsleden en 
predikanten moeten het idee hebben dat zij 
hun verhaal kwijt kunnen, zonder dat de ander 

daarvan op de hoogte komt.  
Begin klein. Ga niet direct te groot van start. 
En maak gebruik van de expertise van 
anderen.   

 

Ook al is er een verschuiving te zien van het 
aantal zielen, toch zal de kerk altijd blijven. De 
dominee is voorganger, maar moet ook als 
voorbijganger gezien worden. Dat is iets dat 
door de gemeente en door de predikant 

bewaakt moet worden.  
Daarnaast moeten we vooral voor ogen 
houden dat God het is die voor alles zorgt. 
Zoals de paus voor het slapen gaan  zei: 
“God, ik ga slapen, wilt u waken over uw 
kerk?” 

 

Er wordt een pauze ingelast waarna men in 
drie groepen over de verschillende workshops 
wordt verdeeld. Er zijn drie workshops: “VVB en 
Geefgedrag” door Kees van Heuveln, 
“(Be)roeping en mobiliteit” door Sijtske van 

Delden en ds. Jan Oortgiesen en er is een 
workshop waarin “overige punten”, die de 
leden zelf in mogen brengen, aan de orde 
komen. Na twintig minuten wordt er 
gerouleerd, zodat elke workshop bezocht kan 
worden. Zie bijlage I voor de meest 

genoemde punten tijdens de workshops.  
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Zie bijlage II, III en IV voor een samenvatting 

van de workshops.  

 
 
De vergaderingen worden beëindigd met het 
zingen van Lied 48: 1,5, 9 en 10.  
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Bijlage I: Meest genoemde punten tijdens de workshops 
 

Bij workshop (Be)roeping en mobiliteit: 
Stelling 1: Meer bedrijfsmatig denken en handelen zou een zegen zijn in de 
kerkelijke wereld 
• kan gericht zijn op te snel resultaat 
• gemeenteleden moeten ook “meekomen” 
• niet gewenst, wel bijv. communicatie 
• efficiency is wel gewenst 
• openheid belangrijk 
• splitsing coaching/functioneringsgesprekken 
• coaching door opgeleide gemeenteleden 
• coaching gaat uit van predikant 
• functioneringsgesprek opvolgen met voortgangsgesprek / POP-ontwikkelen 
• functioneringsgesprek via de visitatoren 
• functioneringsgesprek door “experts” laten voeren en met een “extern” persoon 
• veel vraag naar voorbeeld functioneringsgesprekken 
• verzakelijking goed t.o.v. organisatie en profielen, taken, etc. 
• meer gestructureerd en planmatig werken zou welkom zijn. Zakelijk in de zin van : je 

houden aan afspraken.  
• reële doelstellingen/uitdagingen/kansen formuleren i.p.v. grote stapels plannen 
• verzakelijking kan goed zijn, echter geestelijke component niet uit het oog verliezen 
• vrijwillig is niet vrijblijvend, elkaar wel aanspreken op fouten/nalatigheid of juist goede 

dingen 

Stelling 2: Mobiliteit is één van de consequenties van het predikantschap 
• mobiliteit gewenst! 
• mobiliteit: benoemen voor bepaalde tijd 
• of voorstel: evaluatie na 7 jaar 
• eens met wisseling na zeker 8 jaar, verfrissend voor predikant en gemeente 
• het zou goed zijn om predikanten na 5 jaar ongeveer 2 jaar de “tijd” te geven om te 

veranderen van gemeente 
• na ca. 5 jaar predikanten op een ‘transferlijst’ plaatsen 
• tijd vastleggen dat predikant in gemeente ‘mag’ zijn 
• bewustwording stimuleren 
• vraag naar specialisatie in classis 
• opnemen in materiële regelingen!  
• verzoek om “extra” regelingen te beperken (mat. reg.) 

Stelling 3: God roept; en de gemeente?! 
• gemeente wel eens met vertrek predikant, soort taboe om over te spreken, dus predikant 

blijft 
• Met punt 3 ook punt 1 en 2 betrekken 
• Roeping voor het leven: betekent niet binnen één gemeente. Roeping kan een interne 

roeping zijn ( je eigen gevoel), maar ook een externe roeping (vanuit een andere of 
dezelfde gemeente).   

• predikant is “kwetsbaar”, praat mee over eigen bestemming. Identificatiefiguur voor 

gemeente, “publieke figuur”.  

 
Bij workshop VVB en Geefgedrag: 
Stelling 1: Vermindering geefgedrag komt door toename individualisme en 
materialisme 
• ouders geven de boodschap (VVB betalen) niet (goed) door aan hun kinderen 
• generatieverschillen 

• voorbeeldgedrag 
• niet vanzelfsprekend 
• doelen niet concreet genoeg 
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• verschuiving van landelijke zaken naar plaatselijke/particuliere initiatieven (zending, 

evangelisatie, hulpprojecten, etc.);  
• men geeft anders; doelgericht 
• keuzevrijheid/bewust(er) kiezen (er is meer…) 
• ‘wat vind ik belangrijk’ 

• sluitpost 
• leeft niet 

• geen prioriteit 
• geestelijke betrokkenheid mist 
• minder betrokkenheid/vanzelfsprekendheid 
• binding (verbonden) 
• kerk rolt niet om 
• ‘grote pot’ 

• loyaliteit (landelijk) is minder door onbekendheid  
• oneens met beleid van kerkenraad (en dus betalen we niet) 
• verschil in visie op kerk 
• kerkleden worden niet of onvoldoende aangespoord 
• gesprek erover door cvb of kr; taboe, onbespreekbaarheid 

• dubbel 
• informatiegebrek 
• communicatie (jong en oud) 
• laksheid (gedrag) 
• ‘geen geld’ 

• welvaart 

• maatschappelijke ontwikkeling 
• abstract 
• vanaf 18 jaar informeren (brief/mail) 
• verantwoordelijkheid 
• gedrag (vertrouwen) 
• 10%-30% geeft niet 

 

Stelling 2: Elk gemeentelid (jong en oud) weet waarvoor hij/zij geeft 
• onbekendheid (jongeren) 
• er wordt niet helder over gecommuniceerd 

• men kan het wel weten 
• mail 
• hoofdonderwerp laten zijn 
• informatie; dichtbij brengen, zo concreet mogelijk 
• desinteresse/wordt niet gelezen 
• overdracht door ouders niet voldoende 

• bespreekbaarheid 
• aanspreken 
• doelen niet concreet genoeg, dus concreet maken 
• geen beleid 
• landelijke quota dragen bij aan onbekendheid (te algemeen), deze landelijke kosten 

uitleggen 

• gevoel speelt grote rol 
• weinig betrokkenheid 
• blind vertrouwen 

 
Stelling 3: Zijn we voorbereid op de toekomst? / We moeten ons voorbereiden op 
andere vormen om aan te sluiten bij de beleving van toekomstige generaties. 
• dichterbij de mensen brengen 
• vertrouwen wekken 

• enthousiast maken 
• aanspreken / persoonlijk contact  
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• mensen mee laten denken 

• jeugd er concreet bij betrekken (pr-commissie) 
• nieuwe middelen inschakelen (mail, sms, etc.) 
• inhoudelijke informatie 
• onderwerp van gesprek 
• jeugd apart informeren; via e-mail/internet of via catechisatie/vereniging 
• ‘JipenJanneke’-begroting � cvb/kr 

• reëel plaatje 
• zichtbaar maken 
• kosten -> informatie 
• voorbeeldgedrag 
• info over quota 
• concreter zijn in wat er nodig is en waarvoor 

• beleid maken en uitvoeren 
• meerjarenbegroting 
• visie/missie 
• e-mail 
• beamer kerk 

• alle vaste kosten via VVB; collecten voor concrete doelen 
• plaatselijke acties (dicht bij doel) 
• projectmatig 
• aparte commissie 
• machtiging 
• automatische incasso 

• munten? 
• belastingteruggave 
• legaat/erf 
• landelijke tabel 
• naam (V)VB? 
• contributie 

 
Bij workshop “overige punten? “ 
• vragen inzake kerkbouw 

• vraag/aanbod (op site)? (bijv. orgel) 
• regeling organisten 
• energie inkoop (centraal)  
• verzekeringen 
• (hulp)koster, vrijwilligers, organist 
• grens vrijwilligers/betaalde professionals. Hoe doen kerken dit nu?  

• voorbeeld/richtlijn VVB 
• (terug)kopen pastorie (= mobiliteit) 
• beroepingsbrieven 

 
• VSE <-> SKW: ziekteverzuim arbo, hoogte emeritaat 
• handboekje startende cie-leden 

• quota stijging 
• salarisadministratie centraliseren 
• mobiliteit kerkelijk werkers 
• koster/kerkelijk werker op jaartaak ? 
• predikanten vragen meer dan SKW-regeling 
• begroting: start bij inkomsten of uitgaven 

 
• extra preekbeurten 
• woonvergoeding/ (relatie met VSE) 
• omvang SKW-kantoor 
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• uitnodiging SKW, met nadruk naar KR; via bijvoorbeeld kerkblad, let op: term 

“personeelsbeleid” -> dit is inclusief predikant 
• diverse quota 
• forum op website 
• licentierechten van beamen (op site? ) 
• cursus beamteam ( of predikant), cvb-leden voor VVB-gesprek 
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Bijlage II: Samenvatting workshops Kerkelijke personeelsbeleid: (Be)roeping en 

mobiliteit 
 
Er waren 3 stellingen. Op alle stellingen is actief, maar ook uiteenlopend gereageerd.  

 
Stelling 1: Meer bedrijfsmatig denken en handelen zou een zegen zijn in de 
kerkelijke wereld 
Het woord bedrijfsmatig wordt overwegend negatief ervaren, omdat het associaties met het 
bedrijfsleven en winstgevendheid heeft. Als “bedrijfsmatig” wordt vervangen door “zakelijk” 
zou het veel acceptabeler zijn. Over het algemeen wordt het positief ervaren als er 

gestructureerd, efficiënt en effectief wordt gewerkt en er mogen ook best reële 
doelstellingen, uitdagingen en/of kansen geformuleerd worden. Afspraken moeten dan wel 
nagekomen worden. In die zin wordt opgemerkt dat het beter is een paar dingen goed te 
doen dan te veel plannen te maken en deze niet goed of zelfs helemaal niet te doen. 
Ervaren wordt dat verzakelijking ook binnen de kerk opgang vindt, hierbij mag de geestelijke 
component absoluut niet uit het oog worden verloren.  

Alhoewel niet algemeen gedragen wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt mensen 
te vinden die zicht voor het kerkenwerk willen inzetten. Je moet dan tevreden zijn als er al iets 
gedaan wordt. Dit ontlokt de opmerking: vrijwillig is niet vrijblijvend. We zouden elkaar 
moeten kunnen en durven aanspreken op onze verantwoordelijkheden.  

 
Stelling 2: Mobiliteit is één van de consequenties van het predikantschap 
Over stelling wordt wisselend gedacht, het gevaar is hier om niet vanuit de persoonlijke 
situatie te redeneren. Besproken wordt het idee om het taboe rond het onderwerp mobiliteit 
op te heffen en het zo mogelijk te maken dat de kerkenraad/begeleidingscommissie en de 

predikant hierover op regelmatige basis in openheid met elkaar in gesprek kunnen gaan. 
Nagedacht kan worden over de vraag of de plannen met de gemeente voor de toekomst 
nog aansluiten bij die van de predikant en omgekeerd. Het kan verstandig zijn dat de 
predikant in zijn loopbaanontwikkeling een andere stap neemt, het kan ook zo zijn dat het 
voor de gemeente in de komende periode goed is om een andere predikant te beroepen. 
Maar wat dan? Wat als de predikant niet beroepen wordt? En wat als de gemeente geen 

predikant kan beroepen omdat er te weinig mobiliteit is? Een predikant is voor het leven 
geroepen, maar kan een gemeente daar aanspraak op maken bij een predikant? De positie 
van de predikant wordt hier als zeer kwetsbaar ervaren, omdat hij meespreekt over zijn eigen 
bestemming.  
Voor wat betreft het voeren van een functioneringsgesprek wordt opgemerkt dat dit goed is, 
mits degene die het gesprek voert hierin ervaren is ofwel dit professioneel kan doen. Om de 

onafhankelijkheid te bewaken en bewaren zou het goed zijn hierbij een extern persoon bij 
aanwezig te laten zijn. Enkele malen wordt gevraagd naar meer informatie over 
functioneringsgesprekken, en of er een training kan worden gegeven.  

 
Stelling 3: God roept; en de gemeente?! 
Er is een interne en externe roeping. Besproken is wanneer van roeping kan worden 
gesproken en wanneer dat plaatsvindt. Een predikant wordt voor het leven geroepen, 
echter de vraag is of dat binnen één bepaalde kerkelijke gemeente is of dat dit ook een 
“loopbaan” kan zijn met verschillende gemeentes. Het ambt van predikant kan weliswaar 

niet met een functie in de bedrijfswereld worden vergeleken, echter het wisselen van functie, 
zoals daar (regelmatig) plaatsvindt, zou ook motiverend voor een predikant kunnen zijn. Er 
zijn voor-  en tegenstanders van dit standpunt. Verschillende malen wordt er een opmerking 
gemaakt over de kwetsbare situatie waarin een predikant, als “publieke figuur”,  zich 
bevindt. Een positie waar we misschien meer rekening mee kunnen houden.  
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Bijlage III: Samenvatting workshops VVB en Geefgedrag 

 
Tijdens de workshops kwam naar voren dat het verminderen van geefgedrag breed werd 
gedragen. 10 tot 30% van de leden geeft niet. Ook werd meerdere malen aangegeven dat 

er een soort taboe heerst onder de kerkenraadsleden om dit bespreekbaar te maken, wat 
dan weer bitterheid oplevert bij de cvb-leden. Het geefgedrag zou een onderdeel van de 
geestelijke boodschap moeten zijn.  

 
Stelling 1: Vermindering geefgedrag komt door toename individualisme en 
materialisme 
Er waren een aantal mensen die het wel eens waren met deze stelling, het zou komen door 
de ‘welvaart’ of juist doordat men ‘geen geld’ heeft.  

Maar over het algemeen was men het oneens met de stelling. Meerdere mogelijke oorzaken 
worden genoemd. Het zou meer kunnen komen door generatieverschillen, de jongere 
generatie heeft het niet meegekregen dat je VVB moet betalen, ziet het meer als ‘vrijwillig’. 
Ook zie je een verschuiving. Men stelt de (landelijke) zaken niet meer als hoogste doel, maar 
richt zich ook meer op individuele en plaatselijke initiatieven. Dit zou ook kunnen komen door 

de onbekendheid met de landelijke doeleinden. VVB wordt meer een sluitpost op de 
begroting. De betrokkenheid is verminderd, men vindt het geen vanzelfsprekendheid meer 
om voor de kerk te geven.  
 

Stelling 2: Elk gemeentelid (jong en oud) weet waarvoor hij/zij geeft 
Hier is men het overwegend mee oneens.  
Wat volgens de aanwezigen zou kunnen meespelen is dat de communicatie niet voldoende 
of helder genoeg is. En wat de CVB wel communiceert wordt vaak niet eens gelezen. De 
betrokkenheid is verminderd, er is veel desinteresse.  
Een andere manier van communiceren zou kunnen meewerken, zoals een duidelijke uitleg 
waar landelijke quota voor bedoeld zijn. Dit zou jaarlijks kunnen gebeuren, persoonlijk, via de 

post of via e-mail. Daarnaast de mensen die weinig of niets geven meer aanspreken op hun 
gedrag. Dit moet geen taboe zijn.  
 

Stelling 3: Zijn we voorbereid op de toekomst? / We moeten ons voorbereiden op 
andere vormen om aan te sluiten bij de beleving van toekomstige generaties. 
Men is het er over het algemeen over eens dat er in ieder geval over nagedacht moet 
worden hoe één en ander meer aansluiting kan krijgen.  
Er worden verschillende ervaringen gedeeld en mogelijkheden aangedragen. Er zal meer 
communicatie moeten plaatsvinden, door middel van de moderne communicatiemiddelen 

(e-mail, sms, beamer, etc.) en door duidelijkere/makkelijkere jaarverantwoordingen, zonder 
ingewikkelde tabellen (Jip-en-Janneke-begroting).  
Via projectmatige acties zou je het geefgedrag kunnen vergroten. Er worden ook 
verschillende middelen om ‘meer’ te geven genoemd, zoals : machtigingsformulieren (bijv. 
op stoel in kerk), automatische incasso, sms, (collecte)munten, etc. 

Meerder keren wordt ook genoemd de naam VVB anders te formuleren, zodat het vrijwillige 
karakter verdwijnt en het meer als contributie zou worden gezien. “Als je lid bent van de 
sportclub betaal je ook contributie, anders kan/mag je geen lid zijn”.  
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Bijlage IV: Samenvatting workshops Overig 
 
 
Tijdens deze workshop was de inbreng van kerken zeer opbouwend en tegelijk ook zeer 
divers.  

 
Het bureau zal de komende maanden alle punten nader inventariseren en mogelijk nadere 
invulling geven. Dit zal onder andere gebeuren door: 

- publicaties op website 
- publicaties in nieuwsbrief 
- discussienota onder ledenpool 
- nadere peiling of uitwerking op volgende ledenvergaderingen 

 
Uiteraard kan voor elk onderwerp het bureau persoonlijk benaderd worden voor advies of 
ondersteuning.
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Bijlage V: Brief van een kandidaat…  

 
 
Beroepingswerk 
De gemeente werd het er maar niet over eens wie de nieuwe dominee moest worden. De 
eisen die aan de kandidaten gesteld werden, werden met de week gekker en onmogelijker. 
Geen wonder dat geen enkele sollicitant door de beugel kon. Tijdens één van die ellenlange 
besprekingen greep de voorzitter van de kerkenraad in. Hij haalde een brief uit zijn tas te 

voorschijn en zei dat hij een nieuwe sollicitatiebrief binnengekregen had van een kandidaat 
die waarschijnlijk naar de zin van velen zou zijn. En hij begon de brief te lezen: 
 
"Ik heb gehoord dat uw gemeente een dominee zoekt en zou me graag als kandidaat voor 
die functie aan uw willen voorstellen. Ik denk dat ik enkele kwaliteiten bezit die voor u 

interessant zouden kunnen zijn. Ik heb de gave ontvangen om met overtuigingskracht te 

preken. Ook heb ik een paar resultaten geboekt met dingen die ik geschreven heb. Veel 

mensen zeggen dat ik goed kan organiseren. En inderdaad heb ik in de meeste plaatsen 

waar ik geweest ben de touwtjes vast in handen gehad. 

 

Er valt op mij ook wel wat aan te merken. Ik ben over de vijftig en ik ben nog nooit langer 

dan drie jaar ononderbroken in een gemeente geweest. Enkele van deze gemeentes heb ik 

moeten verlaten vanwege onenigheid. Ook mag ik niet verzwijgen dat ik drie of vier keer in 

de gevangenis gezeten heb, al was dat niet vanwege een echt misdrijf. Mijn gezondheid 

laat te wensen over, maar toch werk ik nog veel. Van tijd tot tijd werk ik nog in mijn eigen 

vak, om mijn brood te verdienen. 

 

De gemeenten die ik tot dusverre gediend heb, waren in het algemeen klein, ook al 

bevonden ze zich in grote steden. Op de meeste plaatsen stond ik nu niet bepaald op 

goede voet met de leiders van de andere godsdienstige gemeenschappen. Om de waar-

heid te zeggen zijn enkelen mij vijandig gezind geworden, hebben me voor het gerecht 

gesleept en me om het hardst bestreden. Bestuurlijk werk is niet mijn sterkste punt. Ik sta 

bekend als iemand die ter plekke vergeet wie hij heeft gedoopt. Toch zou ik mijn best doen 

om uw gemeente te dienen, zelfs als ik er af en toe iets zou moeten bijverdienen." 

 
De brief gaf een enorme opschudding. Men vroeg zich in de vergadering af hoe zo'n man, 
met een strafblad, ziekelijk, een ruziezoeker en nog vergeetachtig ook, het in z'n hoofd 
haalde om te solliciteren. Dat was zo buitengewoon, dat men erop stond om de naam van 
deze onmogelijke dominee te weten. De voorzitter van de kerkenraad antwoordde: `Dames 

en heren, het is de apostel Paulus'.  
 
[uit de "Open Deur", februari 1991] 

 


