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Inleiding 

 

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) biedt predikanten en gemeenten via haar dienst 

Begeleiding Kerkenwerk (BKW) ondersteuning aan bij onderlinge ruiling. Zo helpen  we 

predikanten, die er aan toe zijn een andere gemeente te dienen, deze nieuwe situatie 

te bereiken. Ook bieden we gemeenten ondersteuning aan  bij dit proces. 

 

Een wisseling van gemeente c.q. predikant kan tot gevolg hebben dat er weer nieuwe 

energie en nieuw elan ontstaat. Maar ons belangrijkste streven is om gezamenlijk 

vruchtbaar te kunnen en te blijven werken tot heil van de gemeente en tot eer van 

God.  

 

Dit document geeft een korte beschrijving van de aanpak en bedoeling van zo’n 

ruiling. In de procedure staat vermeld waaraan deelnemende predikanten, 

kerkenraden, gemeenten en commissies zich dienen te houden.  

Door het opstellen hiervan is het voor alle betrokkenen helder hoe de ruiling werkt, wat 

verwacht mag worden en welke regels we hanteren. Mogelijke teleurstellingen, 

misverstanden en verkeerde verwachtingen kunnen zo voorkomen worden. 

 

  

Heeft u vragen of wilt u overleg? U kunt ons altijd bellen of mailen!   

 

 

Steunpunt Kerkenwerk is bereikbaar via info@steunpuntkerkenwerk.nl en  

038-4270455. Meer informatie vindt u op www.steunpuntkerkenwerk.nl. 

mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/
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1. Verbeteren mobiliteit 

Gecoördineerde plaatsing of ruiling heeft tot doel het verbeteren van de doorstroming 

van predikanten. 

  

2. Hoofdlijnen initiatief 

 Predikanten en kerkenraden melden zich bij SKW aan. 

 De predikant moet flexibel zijn in de opstelling bij de keuze/aanvaarding van een 

nieuwe gemeente, dit geldt ook voor de gemeente bij wie een predikant wordt 

voorgesteld. 

 Deelnemende gemeenten, kerkenraden en predikanten conformeren zich aan de 

voorwaarden zoals in overleg met CGMV, predikantenvereniging en door de 

kerken vastgesteld en verwoord in de Materiële regelingen predikanten. 

 Er lopen geen kerkrechtelijke procedures met de predikant. 

 Privacy: uit oogpunt van respect voor de privacy van de predikant wordt 

terughoudend omgegaan met communicatie via internet en social media. 

Predikant en kerkenraad maken hierover afspraken. 

 

3. Rolverdeling 

 Predikant: neemt initiatief bij het zoeken naar collega-predikanten die in ruiling 

geïnteresseerd zijn en stelt zich actief op. 

 Plaatselijke kerkenraden (KR): zijn verantwoordelijk voor de (kerkrechtelijke) 

procesgang en het communicatietraject. 

 Begeleidingscommissie (of vertrouwenscommissie): ondersteunt de kerkenraad 

en/of  predikant. 

 Steunpunt Kerkenwerk (SKW): ondersteunt en begeleidt het proces onderlinge 

ruiling predikanten via haar dienst Begeleiding Kerkenwerk (BKW).  

 

4. Vrijwillig, gezamenlijk en niet vrijblijvend 

Predikant, kerkenraad en gemeente nemen deel op basis van vrijwilligheid. Zij zijn zich 

bewust van de consequenties die gemoeid zijn met de ruiling. Deelname aan de 

onderlinge ruiling wordt gedragen door alle plaatselijke betrokkenen: de predikant, de 

kerkenraad en de gemeente.  

 

5.  Profiel van de betreffende predikant 

De predikant stelt een profiel op waarin staat vermeld: 

 Personalia 

 Historie gemeente(n),  huidige gemeente en takenpakket 

 Ervaringen positief/negatief 

 Persoonskenmerken 

 Waarin hij goed is, waarin minder goed en welke groeipunten er zijn 

 Optioneel: gemeentevisie (wat is het huidige standpunt van de predikant, wat is 

zijn gedachte/visie over een eventuele nieuwe gemeente). 

 

6. Gemeenteprofiel 

Een gemeenteprofiel wordt opgesteld met o.a. een beschrijving van: 

 De omvang en de demografische samenstelling van de gemeente 

 Kerkelijke structuur (wijken, secties, miniwijken, CBZ etc.) en ambtelijke bearbeiding 

(o.a. aantal ouderlingen en diakenen, wijkhoofden, wijkteams en de 

taakverdeling daartussen) 

 Typering gemeente 
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 Optioneel: gemeentevisie (waar willen gemeente en kerkenraad naar toe; naar 

welke stip op de horizon wordt toegewerkt en binnen welke termijn). 
 

7. Communicatie met de gemeente over het proces 

De gemeente wordt schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gesteld van het 

ruilingsproces. Ieder gemeentelid ontvangt via een brief en/of mondeling informatie 

over de motivatie om tot een ruiling over te gaan en over de te volgen procedure.  

In een gemeentevergadering kan nadere informatie gegeven worden en wordt 

gepeild hoe de gemeente hier tegenover staat. Is dit positief, dan wordt het proces 

vervolgd. Zijn er bezwaren tegen de gang van zaken: dan dienen deze 

beargumenteerd en schriftelijk aan de kerkenraad te worden bekend gemaakt.  

 

8. Communicatie met de gemeente over het uitbrengen van een beroep 

Als een ruiling tot stand kan komen wordt door de kerkenraad een 

beroepingsvergadering belegd. Daarin wordt verantwoording afgelegd over de 

werkzaamheden, die in de afgelopen periode plaatsvonden.  

De kerkenraad stelt de kandidaat voor. De goedkeuring van de gemeente is verkregen 

als er vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen leer of leven van de 

predikant wordt ingebracht. 

 

9. De plaatselijke kerken blijven verantwoordelijk 

Nadat een predikant het beroep naar de nieuwe gemeente aangenomen heeft is de 

predikant verbonden aan deze gemeente volgens de bepalingen  binnen ons 

kerkverband. 

 

10.  Duur van de verbintenis 

De predikant wordt voor onbepaalde tijd verbonden aan de nieuwe gemeente.  

Mocht na verloop van tijd behoefte ontstaan bij predikant en kerkenraad om opnieuw 

deel te nemen aan de ruiling, dan kan men zich weer aanmelden bij SKW. 

 

11.  Begeleiding predikant intern    

Om de deelnemende predikanten optimaal in hun nieuwe gemeente te laten 

functioneren adviseert SKW vanaf de start in de nieuwe gemeente een 

begeleidingscommissie in te stellen.  Zie http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-

personeelsbeleid/predikanten/begeleidingscommissie/. 

Daarnaast is het belangrijk regelmatig functionerings- en voortgangsgesprekken met de 

predikant te voeren.  

 

12.  Begeleiding predikant extern 

SKW adviseert kerkenraden hun nieuwe predikant te laten begeleiden door een coach. 

Het doel van deze begeleiding is om de predikant nieuwe inzichten en impulsen te 

geven om zijn werk in een nieuwe omgeving zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen. 

 

13. Evaluatie ruilingsproces 

Na ongeveer één jaar zal SKW met alle betrokkenen het proces en de begeleiding 

hiervan evalueren. Dit om toekomstige ruilingen zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

14.  Meer informatie 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Sijtske van Delden,  

Adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid, via 038-4270455 of info@steunpuntkerkenwerk.nl .  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/begeleidingscommissie/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/begeleidingscommissie/
mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl
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Stappenplan procedure onderlinge ruiling predikanten 

 

15. Aanmelden voor ruiltraject Door: 

1. Bij interesse in deelname overlegt de predikant met zijn 

kerkenraad. 

Predikant 

2. Predikant en kerkenraad melden zich beiden aan bij SKW.  Predikant/KR 

3. SKW heeft een oriënterend gesprek met een afvaardiging van de 

kerkenraad, de begeleidings- en/of vertrouwenscommissie en met 

de predikant. 

SKW 

4. SKW bespreekt de voorwaarden, het proces en de procedure. SKW 

5. SKW faciliteert, als nodig, dat predikanten met elkaar kunnen 

kennis maken om zo te toetsen of en welke ruilmogelijkheden zich 

voordoen cq. haalbaar zijn. 

SKW 

6. Tot het moment dat instemming is bereikt over de voorgenomen 

ruiling wordt door niemand, uitgezonderd diegenen die in het 

voortraject betrokken zijn, de naam van een predikant genoemd. 

Dit ter bescherming van de predikant. 

Allen 

 

16. Vaststellen (wel/niet) mogelijkheden voor ruiling 

1. Predikanten benaderen collega’s die ook positief tegenover 

onderlinge ruiling staan. 

Predikant 

2.  SKW is behulpzaam bij het aanleveren van 

kandidaten/gemeenten. 

SKW 

3. Predikanten toetsen onderling de haalbaarheid van ruiling.  Predikant 

4. Predikanten lichten hun kerkenraad in als er een passende match 

lijkt te zijn.  

 

 

17. Communicatie kerkenraad/gemeente over proces 

1. De kerkenraad licht de gemeente schriftelijk (en/of mondeling) in 

over de motivatie, het proces, de procedure en de consequenties 

van een ruiling. 

KR 

2. Als gemeenteleden bezwaren hebben tegen het proces van de 

ruiling, dienen zij deze schriftelijk en beargumenteerd aan de 

kerkenraad mee. 

Gemeente 

 

18. Communicatie predikant / kerkenraad / gemeente 

1. Kennismaking tussen voor te stellen predikant en afvaardiging 

kerkenraad. 

Predikant/KR 

2. Kennismaking predikant en afvaardiging (begeleidings)commissie. Predikant/BC 

3. Bij positief advies afvaardigingen kennismaking predikant met hele 

kerkenraad. 

Predikant/KR 

4. De kerkenraad neemt het besluit om wel/niet verder te gaan. KR 

5. Predikanten maken hun keuze over een vervolg. 

 

Predikant 
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6. Het traject wordt vervolgd als de betrokken predikanten en hun 

kerkenraden zich kunnen vinden in de tot nu toe gevolgde 

procedures en uitkomsten. 

Predikant/KR 

7. Een afvaardiging gaat “horen” in de gemeente waar de 

predikant nu staat.  

BC 

8. De afvaardiging geeft haar bevindingen en advies aan de 

kerkenraad. 

BC 

9. Op basis van de ingewonnen adviezen bepaalt de kerkenraad of 

ze verder gaan. 

KR 

10. Zo ja, dan wordt de naam van de beoogde nieuwe predikant 

aan de gemeente bekend gemaakt. 

KR 

11. De predikanten preken in de gemeenten waar zij mogelijk 

beroepen worden. 

Predikant 

12. Een kennismakingsgesprek tussen de predikant, zijn gezin en de 

gemeente wordt georganiseerd. 

KR 

 

19. Uitbrengen beroep 

1. Bij een positief verloop besluiten de kerkenraden een beroep uit te 

brengen. 

KR 

2. De gemeenten wordt (schriftelijk en/of mondeling) meegedeeld 

dat een beroep wordt uitgebracht.  

KR 

3. Informatie hierover (via brief en/of gemeentevergaderingen) vindt 

gelijktijdig plaats. 

KR 

4. In de gemeentevergaderingen wordt door de kerkenraden 

verantwoording afgelegd van de verrichte werkzaamheden en 

wordt de gemeente geïnformeerd over het uitbrengen van het 

beroep aan de voorgestelde predikant. 

KR 

5. De goedkeuring van de gemeente is verkregen als er vanuit de 

gemeente geen gegrond bezwaar tegen leer of leven van de 

predikant wordt ingebracht. Bezwaren worden beargumenteerd 

en schriftelijk bij de kerkenraad ingediend. 

Gemeente 

6. Bij een positief verloop kan het beroep aan de voorgestelde 

predikant worden uitgebracht.  

KR 

7. Een bedenktijd van maximaal 4 weken voor de predikant maakt 

deel uit van deze procedure. 

Predikant 

8. Is de gemeente akkoord, dan is de ruiling een feit.  

9. Is de gemeente niet akkoord, dan stopt de procedure en is het 

aan de kerkenraad/gemeente om hierover nader in gesprek te 

gaan of om definitief te besluiten dit ruilingsproces te stoppen.  

KR/Gemeente 

10. Aandacht wordt gegeven aan nazorg, met name aan de 

predikant. 

Allen 

 


