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1. In het kort 
 

Het vorige jaarplan begon met een historisch overzicht vanaf 2008. In bijlage 1 is hiervan een 

bijgewerkte versie (t/m 2012) opgenomen. Dit document is een verkort vervolg op de vorige 

versie waarbij de meerjarenvisie (hoofdstuk 2) grotendeels ongewijzigd opnieuw is 

opgenomen. Dit betreft immers het kader waarbinnen we de komende jaren opereren. 

 

In 2012 kregen diverse adviesdossiers bijzondere aandacht. Zo werd een instructie voor 

kascontroles en financieel beheer aangescherpt en met de kerken gedeeld. Dit mede als 

reactie op een tweetal fraudezaken die binnen de kerken aan het licht kwamen.  

 

Ook is het advieswerk rondom beroepingswerk en mobiliteit uitgegroeid tot een bijna 

landelijke dekking in contacten met vacante gemeenten en predikanten. Een speeddate 

tussen kandidaten en vacante kerken leverde 100% resultaat en daarnaast wordt het dossier 

‘mobiliteit’, mede als vervolg op het loopbaanonderzoek uit 2011, verder uitgewerkt. Dit 

heeft onder andere geresulteerd in het fenomeen PRIO (Predikant in Opleiding). 

 

Veel van de energie ging zitten in de deelname aan de werkgroep “houd- en 

hanteerbaarheid van de emeritaatsvoorziening”. Samen met VSE organiseerde SKW in juni 

een drietal regioavonden ter beeldvorming op de ontstane problematiek. 

 

Tot slot mochten wij kerken informeren over diverse kerkelijke organisatievormen en werden 

wij tevens gevraagd voor advisering in een aantal specifieke gevallen. 

 

1.1. Evaluatie 2012 per resultaatgebied 
 

Onderstaand schema verschaft een korte beschrijving van de resultaten op de vorig jaar 

vastgestelde doelen en planning.  

 

 = volledig afgerond,  = nog in behandeling,  = verliep niet volgens plan. 

 

Resultaatgebieden 2012  
Kerkelijk Personeelsbeleid Resultaat 

╚ Arbeidsvoorwaarden en 

materiële regelingen 

Herziening arbeidsvoorwaarden Kerkelijk 

Werkers 

Start onderhandeling materiële regeling 

predikanten 

 

Presenteren resultaten studiegroep 

“houdbaarheid emeritaatvoorziening” begin 

2012 

 

 

 uitgesteld tot 

2013 ivm 

emeritaatsproject  

 regioavonden 

╚ Begeleiding ziekteverzuim 

Predikanten 

Consolideren begeleiding GKv inclusief 

benodigde rapportages 

Evalueren (voorjaar 2012) begeleiding voor 

CGK 

Oriëntatie op mogelijke samenwerking NGK 

 

 
 

 

 samenwerking 

krijgt in 2013 naar 

verwachting 

vervolg 

 

╚ Instrumenten begeleiding en 

persoonlijke ontwikkeling 

 

Nadruk op adviseren, communiceren en 

gebruik huidige instrumenten.  

 

 

╚ Advisering in- door- en 

uitstroom predikanten 

Verdieping advisering beroepingswerk 

Tweede fase mobiliteitsbureau; uitbouw in 

verkrijgen profielen gemeenten en predikanten 

en vacatures op website SKW 

 Vacatures op 

website 

verschoven naar 

project 

“nieuwbouw 

website” 
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Beheer en Kerkelijke Organisatie  

╚ Bestuur(svorm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

╚ Financiën 

 

Met bestuur vaststellen denkrichting nieuw 

adviesdossier Kerkelijke Organisatievorm 

 

 

Met Centrum Dienstverlening komen tot 

geïntegreerd dienstenpallet op dit gebied 

 

 

 

Update adviesdossier kascontroles in het kader 

van ANBI wetgeving 

Objectieve advisering middelen Kerkelijke 

administratie (SCIPIO /KLA e.d.) 

Afronding project Cijfers en Feiten 

 Gekozen is voor 

publicatie 

ervaringsmodelle

n op website 

 Met hen is geen 

contact hierover. 

Prioriteiten liggen 

daar elders. 

 
 

╚ ARBO en veiligheid Communicatie en advies indien nodig 

aanpassen aan herziene wetgeving  

 

╚ Gebouw en beheer Verdieping in advisering over collectieve 

energie-inkoop, monumentenzorg en 

meerjaren onderhoudsplanning 

Actueel houden van en pro-actief adviseren 

op onderwerpen; Kerkbouw en verbouw, 

boekhoudcontrole, verzekeringen en fiscale 

zaken 

 Expertise in ons 

netwerk heeft 

bijgedragen aan 

verbouw kerk. 

Overige dossiers 

hadden o.i. te 

weinig aandacht 

Interne organisatie  

╚  Opstellen organisatiegids met verankering van 

reeds uitgevoerde documentatie en aanvulling 

op het gebied van functies, waarneming en 

inzet ICT middelen 

 

Vastleggen methodiek voor bewaking kwaliteit 

van het netwerk 

Verdere uitbouw van de mobiliteitsdatabase 

 Groot deel 

verschoven naar 

2013.  Samen met 

TU een project 

AFAS gestart ter 

invulling van 

ontstane info-

behoefte. 

Communicatie  

╚ Algemene vergadering najaar 2011  

╚ Regioavonden 2012 Thema: uitkomsten werkgroep emeritaat  

╚ Periodieke uitgaven  nieuwsbrief en update website  

╚ Artikelen in kerkelijke pers 

(regionaal en/of landelijk)  

nadruk op samenwerking 

predikantenvereniging bij mobiliteit en de 

uitkomsten van het project Cijfers en Feiten 

 

╚ Structureel contact met 

Predikantenvereniging  

Hoofdthema: ondersteuning predikanten  

╚ Periodiek overleg  met vaste gesprekspartners (waaronder 

deputaten). 

 Start Raad van 

Advies 

Financiën  

╚  Aanpassen begroting aan kosten mentoraat 

(D&R budget is verbruikt) en mogelijke 

aanschaf software/ict middelen voor 

archivering en processen. 
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2. Meerjarenvisie 

 

2.1 Visie en missie 
Om alle voorgenomen activiteiten binnen een juist bestuurlijk en strategisch kader te 

plaatsen zijn allereerst de uitgangspunten voor het werk binnen Steunpunt Kerkenwerk kort 

samengevat. 

 

Visie 
Met de Heilige Schrift als uitgangspunt wil Steunpunt Kerkenwerk haar leden facilitair dienen 

met advies en ondersteuning met betrekking tot materiële, personele en organisatorische 

aspecten om goed beheer, goed werkgeverschap en een goede beheersorganisatie 

binnen de kerken mogelijk te maken. 

 

Missie 
De vereniging Steunpunt Kerkenwerk wil zich als proces gerichte regisseur profileren bij de 

ontwikkeling van het kerkelijk beleid middels pro-actief adviseren, faciliteren, onderzoeken en 

communiceren met en ontmoeten van leden. 

 

2.2 Contextuele analyse 
Een toekomstanalyse zal uiteraard nooit volledig kloppen met de werkelijkheid achteraf. Wel 

zijn enkele omgevingsfactoren en trends te noemen die de dienstverlening van SKW in de 

toekomst kunnen beïnvloeden. 

 
Steeds meer kerken onder druk  

Geconstateerd kan worden dat kerken om diverse redenen meer en meer onder druk 

komen te staan. De voornaamste zijn: 

 Afname zielental; de meeste problemen doen zich voor in de zogenaamde 

krimpregio’s. 

 Draagkracht in combinatie met geefgedrag; conclusies uit het onderzoek “VVB en 

Geefgedrag” geven aanleiding tot alertheid op het punt van draagkracht op de 

langere termijn. 

 Noodzaak tot verminderde inzet vast personeel binnen de kerken. Meer hierover is te 

vinden in “Kaders en uitgangspunten onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Kosters 

2011”. 

 Een verandering in inzet vrijwilligers; afname van mensen die bereid zijn zich structureel in 

te zetten als vrijwilliger. 

De noodzaak om maatregelen te nemen neemt ook positieve vormen aan. Zo grijpen steeds 

meer kerken de kans om samen te werken met andere GKv kerken en/of met CGK en NGK. 

 

Rol en inzet predikanten en kerkelijk werkers verandert 

Twee factoren zijn hoofdzakelijk van belang bij deze veranderingen. Enerzijds neemt het 

aantal predikanten gestaag af waardoor vraag en aanbod verschuivingen laat zien. Kerken 

zijn langer vacant en/of vullen (al of niet tijdelijk) werkzaamheden in met een kerkelijk werker. 

 

Anderzijds speelt de verandering in verwachtingen de laatste jaren ten aanzien van de 

werkzaamheden van predikanten een voorname rol. De veranderingen binnen het kerkveld 

leiden tot het opstapelen van verwachtingen welke onvoldoende gestructureerd worden. 

Veel predikanten lijden onder een bepaalde vorm van werkdruk. Dit noodzaakt soms tot 

andere inzet of inrichting van werkzaamheden. Te denken valt aan deeltijd, specialisatie of 

de wens om een bijzonder ambt te vervullen. Dit alles kan tevens een drempel vormen voor 

jonge theologiestudenten om direct na afronding van de studie predikant te worden. 
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Voornoemde punten staan uiteraard in een bredere context van demografische, 

maatschappelijke en kerk-culturele ontwikkelingen. Belangrijk naslagwerk op dit gebied: 

 

Jaar Onderzoek 

2007 Formatieschets werkende gemeente: Prof. M. te Velde als adviseur 

van de werkgroep Kerkelijk Personeelsbeleid SKB. Document is bij 

bureau verkrijgbaar. 

2010 De toekomst in de kerk; Onderzoek naar demografische trends 

binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Jeannette 

Slendebroek- Meints: Gereformeerde Hogeschool Zwolle 

Klik hier voor de samenvatting 

2011 Loopbaan van de predikant: Kerk in kansrijke positie. H.P. Mook en 

L.M. Laarman in opdracht van Steunpunt Kerkenwerk en 

stakeholder Theologische Universiteit Kampen 

Klik hier voor het rapport 

 

Voor de opleiding tot kerkelijk werker is voldoende belangstelling. Echter staat de rol en 

positie van de kerkelijk werker binnen onze kerken nog steeds ter discussie. Relatief veel 

afgestudeerde kerkelijk werkers worden op deeltijd en/of tijdelijke contracten ingezet 

waardoor de toekomst van deze beroepsgroep binnen onze kerken onzeker is. 

 

Meer vraag naar eenduidig ‘loket’ en kostenbewust organiseren van het kerkverband 

Kostenontwikkeling op landelijk niveau vormt al jaren een discussie binnen kerken. Alhoewel 

de verhouding van landelijke bijdragen t.o.v. plaatselijke kosten beperkt is, worden kerken 

steeds kritischer op dit punt. Dit wordt versterkt bij kerken die tevens lokaal te maken hebben 

met langlopende financiële verplichtingen.  

 

Sommige instanties of landelijke activiteiten staan ver af van een gemiddeld gemeentelid. 

Kerken die hulp nodig hebben, geven aan soms moeilijk de weg te vinden in het bos van 

steunpunten, deputaatschappen en “commerciële” aanbieders. 

 

In het verlengde daarvan lijkt het erop dat kerken minder kritisch (soms van harte bereid) zijn 

op het betalen voor een specifieke hulpvraag dan op alle landelijke jaarlijks terugkerende 

quota. 

 

Kerken kijken graag ‘horizontaal’; wat doen of gebruiken andere kerken? Praktijkervaring 

binnen het kerkgenootschap geeft mogelijkheden voor benchmark en toetsing eigen beleid. 

 

Predikanten worden (nog) niet voldoende ondersteund 

SKW loopt duidelijk voor op belangenbehartiging en ondersteuning van kerken (helpdesk) in 

verhouding tot ondersteuning die predikanten persoonlijk ervaren. De predikantenvereniging 

is geïntegreerd met cgmv en zit nog in een andere fase van organisatieontwikkeling. 

Gezamenlijk zal op basis van een beroepsprofiel, dat aansluit bij de huidige kerkelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen, aan genoemde ondersteuning nader vorm worden 

gegeven. 

 

Veranderingen in Synodale omgeving 

In 2011 was de GS bijeen in Harderwijk. De twee voornaamste besluiten, richtinggevend voor 

SKW: 

 Nieuwe Kerkorde: zie voor de volledige versie http://www.gkv.nl/herziening-

kerkorde/325/   

 Herschikking deputaten: Het deputaatschap Dienst&Recht is formeel opgeheven. Het 

brede scala aan ondersteuning is opgesplitst. Ondersteuning op het gebied van 

mobiliteit, beroepingswerk en mentoraat zijn overgedragen aan SKW. Voor de eerste 

hulp bij probleem- en conflicthantering (tussen predikant en kerkenraad/gemeente) is 

een nieuw deputaatschap probleemhantering ingesteld. 

De GS ondersteunt tevens het initiatief van SKW een Raad van Advies in te stellen om met 

andere betrokken instanties binnen ons kerkverband te komen tot gezamenlijke visie- en 

http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:3415/DS1/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/upload/EINDRAPPORT_Loopbaan_van_de_predikant.pdf
http://www.gkv.nl/herziening-kerkorde/325/
http://www.gkv.nl/herziening-kerkorde/325/
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beleidsvorming. Deze raad zal zowel SKW, de TU Kampen, de PV/cgmv en het 

Deputaatschap Probleembehandeling van advies dienen. 

 

Emeritaatsysteem en maatschappelijke pensioendiscussie 

Sinds de kredietcrisis is er ophef over pensioenfondsen in Nederland. In diverse 

beschouwingen zijn vergelijkingen getrokken met ons emeritaatstelsel(VSE). Hoe mank een 

vergelijking tussen een omslagstelsel en een kapitaalstelsel ook gaat, het heeft op diverse 

niveaus binnen onze kerken onrust veroorzaakt. Aangevuld met het feit dat De 

Nederlandsche Bank VSE heeft opgedragen “niet rechtensafdwingbare” toezeggingen aan 

kerken te doen, was de verwarring en onrust compleet. 

 

Het is opportuun na te gaan welke riscio’s ons omslagstelsel loopt, op korte termijn 

(hanteerbaarheid) en op lange termijn (houdbaarheid).  

 

Wetgeving 

De huidige economische omstandigheden nopen het kabinet ertoe vele 

bezuinigingsmaatregelen te nemen of voor de toekomst voor te bereiden. Zo staat o.a. de 

fiscale aftrek van giften en diverse subsidieregelingen (voor o.a. monumentale 

kerkgebouwen) ter discussie. 

 

2.3. Speerpunten voor de toekomst 
Voortkomend uit de in 3.1. geschetste analyse zijn hieronder puntsgewijs de voornaamste 

speerpunten voor de toekomst geformuleerd. 

 
Samen (op)gaan en samenwerking 

SKW wil niet solistisch opereren en zal daarom in dit kader de komende jaren: 

 Zich positief opstellen in strategische en beleidsmatige afstemming op deelgebieden 

met andere organisaties binnen het kerkverband (waaronder de inzet van de Raad van 

Advies); 

 Proactief (operationeel) contacten onderhouden met organisaties die in lijn liggen met 

de SKW-dienstverlening om kerken meer met geïntegreerde oplossingen te kunnen 

dienen; 

 Meewerken en/of bevorderen te komen tot één GKv loket zowel op digitaal niveau 

(bijvoorbeeld via www.gkv.nl) als op organisatieniveau door intensieve samenwerking of 

op langere termijn samengaan met organisaties die eenheid en efficiency kunnen 

bevorderen. 

 Speciale aandacht geven aan de Predikantenvereniging in het bevorderen van de 

juiste ondersteuning van predikanten en opzetten van hernieuwde samenwerking met 

het in 2011 ingestelde deputaatschap probleemhantering. 

 Continuïteit leveren in de samenwerking met Predikantenvereniging, cgmv en VSE 

inzake een lange termijn oplossing voor de emeritaatsproblematiek. 

 

Advies en regie op deelgebieden: 

Maatwerkadvies en bemiddeling neemt toe; geen situatie is hetzelfde en raakt steeds vaker 

meerdere gebieden. Centraal staat: 

 Profilering van een professionele regiefunctie op een breed netwerk. 

 Constructief verzamelen van praktijkervaringen en gebruikte instrumenten, deze 

generiek maken en toetsen aan professie en wetgeving. 

 Diensten en instrumenten alsmede de rol van andere partijen in het netwerk op 

specifieke gebieden communiceren in eenvoudige, hapklare brokken om helderheid te 

vergroten en de afstand van kerken tot landelijke organisaties te verkleinen. 

 

http://www.gkv.nl/
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Borgen van de organisatie: 

Een “lean and mean” regie- en adviesbureau brengt ook de nodige risico’s met zich mee. 

Met beperkte inzet van vaste mensen ben je relatief kwetsbaar (bij uitval) maar ook 

afhankelijk van de kwaliteit en continuïteit van het netwerk. Daarom is het van belang dat 

SKW: 

 Voldoende aandacht en/of instrumenten inzet voor borging van de kwaliteit van het 

netwerk. 

 De organisatie transparant maakt (en houdt) middels documentatie, archivering en 

heldere instructies. Hiermee is in 2011 een start gemaakt. 

 Voor alle medewerkers een secundus aanstelt bij onvoorziene uitval. Inmiddels wordt 

hier grotendeels in voorzien maar dient verder geformaliseerd te worden; 

 Ook in de toekomst bij eventueel vertrek van medewerkers snel en doeltreffend zorgt 

voor vervanging. 

 

In het kader van het laatste punt is de functietypering voor de langere termijn als volgt 

gedefinieerd: 

Functie Typering 

Adviseur beheer en bureaumanagement 

(bestuurssecretaris) 

HBO+ met affiniteit op beheer/financiën 

en in staat een kleine 

(netwerk)organisatie aan te sturen 

Adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid HBO+ P&O met ervaring (medior of 

senior); senioriteit is absolute must 

gebleken in adviesvraagstukken op het 

gebied van ziekteverzuim predikanten en 

mobiliteitskwesties. 

Bureauondersteuning MBO met secretariële achtergrond. 

 

Tot slot zal in de komende jaren automatisering van processen en archief een belangrijke rol 

gaan spelen. Het aantal vragen, diversiteit van dossiers alsmede de procesondersteuning 

(ook ten behoeve van VSE) brengt een dusdanig volume met zich mee dat een andere wijze 

van software-ondersteuning onontkomelijk is. 

 

Bureauondersteuning VSE 

In protocol en overeenkomst is de samenwerking met VSE in 2011 geformaliseerd. Naar 

verwachting zal deze ondersteuning, ongeacht de uitkomsten van de werkgroep emeritaat, 

de komende vijf jaar in meer of mindere mate blijven voortduren. 

 

Volume en capaciteit 

Het SKW-bureau wil jaarlijks, in het kader van de managementrapportage, het volume aan 

diensten afzetten tegen de interne capaciteit. Voor VSE worden meer uren gemaakt dan 

verwacht en ook de uitbreiding van begeleiding ziekteverzuim voor de CGK heeft gezorgd 

voor uitbreiding werkzaamheden.  

 

Het financiële principe wat hier aan ten grondslag ligt: 

- De basis dienstverlening aan GKv kerken en gastleden wordt gefinancierd met 

contributie inkomsten; 

- Dienstverlening aan derden wordt naar rato van inkomsten bekostigd. 
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3. Jaarplan 2013 
 

Vanuit het brede bestuurlijke en strategische kader en de contextuele analyse daarbinnen 

zijn in het vorige hoofdstuk (2.3) speerpunten voor de toekomst vastgesteld. In dit laatste 

hoofdstuk is op basis hiervan een planning voor komend seizoen uitgewerkt. Dit in de 

inmiddels gebruikelijke vorm. 

 

3.1 Beleidsstatement 
Steunpunt Kerkenwerk wil het seizoen 2013: 

 .. meer nadruk leggen op geïntegreerd advies aan kerken door samenwerking met 

partners uit het netwerk versterkt via afstemming in de Raad van Advies. 

 .. in het kader van het project “hanteerbaarheid emeritaatsysteem” komen tot een 

duurzaam eindproduct middels een constructieve onderhandeling met de 

Predikantenvereniging|cgmv. 

 .. het digitale loket van SKW omzetten naar een beter bij de doelgroep aansluitende 

informatiebron en platform voor meer interactie op actuele kerkelijke ontwikkelingen. 

 .. een bestuurlijke heroriëntatie uitvoeren op het actief betrekken van de expertise van 

bestuursleden bij de communicatie richting leden alsmede een evaluatie van de 

rechtspersoon in relatie tot de nieuwe kerkorde. 

 ..in het kader van Kerkelijk Personeelsbeleid, naast het al ontwikkelde concept van 

Predikant in Opleiding(PRIO), een nieuwe advieslijn inzake mobiliteit van predikanten 

uitzetten. 

 .. advies aan en contact met leden met dezelfde intensiteit vervolgen en waar nodig  

adviesdossiers actualiseren, meer kennis uit het netwerk halen en/of de interne 

organisatie daarop nader te verfijnen. 

 

3.2 Te Realiseren per beleidsgebied 
 

Kerkelijk Personeelsbeleid 

╚ Arbeidsvoorwaarden en 

materiële regelingen 

═ Afronden en communiceren 

arbeidsvoorwaarden Kosters 

═ Onderhandeling materiële regeling predikanten 

met de emeritaatsregeling als speerpunt 

 

╚ Begeleiding ziekteverzuim 

Predikanten 

═ Consolideren begeleiding GKv inclusief 

benodigde rapportages 

═ Evalueren begeleiding voor CGK en GKV met 

ARBO 

═ Oriëntatie op mogelijke samenwerking NGK 

╚ Instrumenten begeleiding en 

persoonlijke ontwikkeling 

 

═ Nadruk op adviseren, communiceren en 

gebruik huidige instrumenten.  

╚ Advisering in- door- en 

uitstroom predikanten 

═ Ontwikkelen nieuwe beleidslijn mobiliteit + 

draagvlak verkrijgen via Raad van Advies 

 

Beheer en Kerkelijke Organisatie 

╚ Bestuur(svorm) 

 

 

 

╚ Financiën 

 

═ Inzet expertise bestuur op publicaties 

═ Onderzoek naar rechtspersoon in relatie tot 

nieuwe kerkorde 

 

═ Oriëntatie op mogelijkheid tot periodieke 

update van Cijfers en Feiten 

╚ ARBO en veiligheid ═ Communicatie en advies indien nodig 

aanpassen aan herziene wetgeving  
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╚ Gebouw en beheer ═ Actueel houden van en pro-actief adviseren op 

onderwerpen; Kerkbouw en verbouw, 

boekhoudcontrole, verzekeringen en fiscale 

zaken 

Interne organisatie 

╚  ═ Inzet software (project in combinatie met TU 

Kampen)/ toepassing AFAS voor advisering, 

workflow en mobiliteitsdatabase 

═ Vastleggen methodiek voor bewaking kwaliteit 

van het netwerk 

Communicatie 

╚ Algemene vergadering ═ najaar 2013 

╚ Regioavonden 2013 ═ Samen met VSE “project emeritaatsvoorziening” 

╚ Periodieke uitgaven  ═ nieuwsbrief en nieuwbouw website 

╚ Artikelen in kerkelijke pers 

(regionaal en/of landelijk)  

═ Samen met bestuur vaststellen thematiek en 

inzet expertise bestuursleden 

╚ Structureel contact met 

Predikantenvereniging 

╚ Deputaatschap Herziening 

Kerkorde  

═ Hoofdthema: ondersteuning predikanten 

 

═ Deelname aan werkgroep Generale 

Regelingen Predikanten in de nieuwe kerkorde 

╚ Periodiek overleg  ═ met vaste gesprekspartners (waaronder 

deputaten). 

Financiën 

╚  ═ Aandacht voor reservering vermogen; spreiding 

risico over banken 

═ Investering capaciteit indien extra betaalde 

klussen aan de orde zijn. 

 

[Additionele wens, nog te toetsen aan behoefte: het schrijven van een bundel of boekje 

“Kerken en Werken” ter verspreiding onder kerkenraden en commissies als wegwijzer in ons 

“wereldje”.] 
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Bijlage 1: Kort historisch overzicht 2008-2012 

 

Jaar Kenmerken 

2008  Eerste verkenning samenwerking VSE 

 Nadere uitwerking werkgroep Kerkelijk Personeelsbeleid met Prof. 

te Velde als adviseur 

 Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden voor het eerst op basis 

van een protocol 

 Eerste overleg met beroepsgroep Kerkelijk werkers en de 

introductie van de kerkelijk werker als HBO professional 

 Taakverdeling binnen (voor een deel nog uitvoerend) bestuur 

2009/2010 

 

 Materiele regelingen en arbeidsvoorwaarden voor twee jaar 

vastgesteld 

 Meer detaillistische aandacht voor kerkelijke beheers 

onderwerpen  

 Concrete opzet voor samenwerking met VSE 

 Uitwerking ‘bestuur op afstand’ en governance 

 Opzet P&O loket, reorganisatie en uitbreiding van het bureau 

 Eerste vormgeving instrumenten, regie en advies van Kerkelijk 

Personeelsbeleid waaronder ziekteverzuimbegeleiding van 

predikanten 

2010/2011 

 

 Verdere invulling van Kerkelijk Personeelsbeleid op basis van over 

te nemen dossiers van Dienst & Recht 

 Opname “emeritaatsonderwerp’ binnen het overleg over de 

materiele regelingen met Predikantenvereniging en cgmv. 

 Inzet op nadere studie naar “hanteer- en houdbaarheid” 

emeritaatsvoorziening 

 Onderzoek VVB en Geefgedrag 

 Onderzoek naar loopbaan van de predikant 

 Contract met CGK voor begeleiding ziekteverzuim predikanten 

2012  Nieuw onderzoek en publicatie Cijfers en Feiten 

 Opzet mobiliteitsbureau en forse uitbreiding in advies bij 

beroepingswerk 

 Speed-date tussen predikantskandidaten en vacante gemeenten 

met de TU kampen 

 Met LPKW overeen gekomen nieuwe 

arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers voor 2 jaar. 

 Discussie mobiliteit op “de kaart gezet”; fenomeen Predikant In 

Opleiding (PRIO) ontstaan 

 Ervaringsmodellen kerkelijke organisatievormen geinventariseerd 

en gepubliceerd 

 Met deputaten Probleembehandeling algemene regeling bij 

losmaking predikanten ontwikkeld + bij diverse 

losmakingstrajecten als adviseur betrokken geweest 

 Start Raad van Advies 

 

 

 

 


