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10 jaar, samen sterk in kerkenwerk 

Eind 2015 bestond SKW 10 jaar als vereniging voor de kerken.  In die jaren is onze 

kerkelijke wereld enorm veranderd. Als SKW mochten wij mee bewegen. Het begon 10 

jaar geleden met materiële regelingen, arbeidsvoorwaarden en financiële advisering 

aan Commissies van Beheer. Inmiddels voorziet SKW in een brede ondersteuning bij 

kerkelijk personeelsbeleid, organisatie en financiën voor meerdere doelgroepen in de 

kerken. Meer hierover in het jaarverslag 2015.  

 

Samen 

SKW ‘bouwt’ omdat kerken zich ontwikkelen en in 

moeten spelen op diverse veranderingen in kerk en 

maatschappij. Meer dan ooit wordt samenwerking 

gezocht op lokaal niveau. Vele kerkelijke zaken zijn 

ingewikkeld. Door de mondigheid en openlijke 

verschillen in kerkelijke opvattingen hebben bestuurders 

in kerken vaak de handen vol aan het plaatselijk beleid. 

Voor veel praktische zaken wordt gekeken naar 

anderen. “Als anderen het wiel uitvinden…dan maken 

wij daar graag gebruik van”, is een veel gehoorde 

opmerking. Dit stimuleert saamhorigheid, eenduidigheid 

en (zo is ons streven) meer eenvoud in kerkelijk beleid.  

SKW wil dit blijvend bevorderen. 

 

Sterk 

Juist door de inzet en motivatie van plaatselijke kerken ontstaan landelijk sterke 

producten en mooie afspraken (zoals handreikingen op basis van lokale ervaringen, 

centrale aanpak ANBI en regelingen ter bevordering van solidariteit). Er is bij diverse 

kerkleden veel expertise beschikbaar die mag worden ingezet bij het maken van 

landelijke richtlijnen of het uitbrengen van adviezen aan andere kerken. Een sterk 

staaltje verbinding!  SKW wil degelijke knopen leggen in die verbindingen. 

 

Kerkenwerk 

In 2015 mochten wij tijdens een tweetal regioavonden 

met kerken en predikanten doorpraten over de huidige 

ontwikkelingen in kerkenwerk. Wij evalueerden 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. 

Meer over de regioavonden, klik   . De signalen daaruit 

en enkele andere ontwikkelingen hebben geleid tot onze 

speerpunten voor 2016 en 2017. 

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. 

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.  

 Filemon : 17 

“Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen” 
 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/regioavonden-samenwerken-en-verbinden/
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Wat we gaan doen in 2016/2017 

 

De vier blokjes op deze pagina vatten onze speerpunten samen. 

 

Attentie voor PREVENTIE!: 

Kerken en predikanten gaven een duidelijk signaal af! Als kerken hulp zoeken is het 

vaak te laat en kerken zijn onvoldoende op de hoogte van de instrumenten om 

problemen te voorkomen. Eén van de leden verwoorde het als volgt: “De kerken 

moeten worden ingeënt! ”. SKW wil hieraan gehoor geven door het beschikbaar stellen 

van een verkorte periodieke analyse (BKW-basis, zie hieronder) waar alle kerken aan 

deelnemen.  

 

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. Aan deze dienst willen wij de periodieke en preventieve variant BKW-basis 

toevoegen, vallend onder onze standaard dienstverlening. Dit initiatief belandt ook op 

de Synode-tafel in 2017 gezien het belang van preventief werken.  

  

Regionale samenwerking: 

De kerk van de toekomst is de kerk die actief samenwerkt en onderling verbinding 

zoekt. Niet alleen plaatselijk maar ook regionaal. Veel kerken ervaren een drempel om 

plaatselijke uitdagingen te delen met andere kerken in de regio. Bijvoorbeeld waar het 

gaat om flexibele inzet van predikanten of elkaar ondersteunen in financiën en 

organisatie. SKW wil daarom de eerder genoemde dienst BKW-basis, per regio inzetten 

om zo op classisniveau te inventariseren waar mogelijkheden liggen voor onderlinge 

samenwerking. 

 

Nederlands Gereformeerde Kerken:  

Ook op het gebied van onze dienstverlening speelt 

samenwerking een grote rol. De NGK sprak de intentie 

uit om per 2017 collectief lid te worden van SKW. Ter 

voorbereiding zijn hiervoor in 2016 de nodige middelen 

beschikbaar gesteld.  

 

Capaciteit en financiering: 

Zowel het aanbieden van BKW-basis als de toetreding 

van de NGK kerken heeft gevolgen voor de capaciteit 

en financiering van het SKW-bureau. Op de Algemene 

Ledenvergadering in juni 2016 komt het bestuur met 

een meerjarenbegroting. Na een jarenlange 

bevriezing van ons contributietarief zal, om 

bovengenoemde zaken te realiseren, een verhoging 

worden voorgesteld. Met deze uitbreiding geven we 

ons bureau net wat meer “body”. Dat komt de 

continuïteit en kwaliteit ten goede.  

 

 

 

Beleidsstatement 
 

SKW wil in 2016/2017: 

.. de instrumenten voor Kerkelijk 

Personeelsbeleid verder 

toegankelijk maken voor alle 

kerken en predikanten (BKW-basis) 

.. in beleidsontwikkeling  

verbinding (blijven) zoeken  met 

andere partijen zoals de Raad van 

Advies, diverse Deputaten en de 

Predikantenvereniging. 

.. de toekomstige toetreding van 

de NGK zorgvuldig voorbereiden 

.. de capaciteit en financiering 

van het SKW-bureau 

toekomstbestendig maken. 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk/
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En verder 

Uiteraard wordt ook in 2016/2017 continuïteit geboden aan de reguliere advisering. Op 

dit moment voorzien wij dat de volgende onderwerpen een hoofdrol spelen: 

 

Opleiding en inzet Interim Predikanten 

In januari 2016 is een opleiding gestart met 8 predikanten uit de GKv. Begin 2017 zal 

concrete inzet van interim predikanten mogelijk worden gemaakt. 

 

Ontmoeting vacante gemeenten en TU-kandidaten 

Afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten wordt in maart 2016 en in 2017 de 

zogenaamde “speeddate” georganiseerd. Ook aan alle andere vacante gemeenten 

wordt ondersteuning geboden bij het beroepingswerk.  

 

Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement 

Ter voorbereiding op de komst van de NGK en ter actualisering van de reglementen, 

komt het bestuur in de ledenvergadering van 2016 met een wijzigingsvoorstel. 

 

Structuur in ANBI update 

In het voorjaar 2016 moeten alle kerken weer een update verschaffen voor hun ANBI 

publicatie. Een systematiek om dit verder te stroomlijnen is in de maak. 

 

Permanente educatie voor predikanten als ver(p)lichting 

De TU-Kampen, predikantenvereniging en SKW onderkennen het belang van 

‘levenslang leren’ voor predikanten. Tot doel is gesteld te komen tot een concreet 

voorstel voor mogelijke verplichtstelling van een aantal modules. 

 

Arbeidsvoorwaarden Kosters en Kerkelijk Werkers 

In 2016 staat een nieuwe onderhandelingsronde op de agenda. In het voorjaar wordt 

daarvoor een voorbereidende enquête verzonden aan de kerken. Op de 

ledenvergadering worden de uitkomsten gepresenteerd. 

 

10 jaar SKW, aandacht voor ons netwerk! 

Diverse adviseurs en samenwerkingspartnerts staan ons dagelijks ter zijde. Van 

vrijwilligers tot betaalde professionals. Eind 2016 wordt voor hen, o.a. in het kader van 

ons 10-jarig bestaan, een netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

 

Ondersteuning diverse deputaten 

SKW ondersteunt ook in 2016/2017 diverse deputaatschappen. Deputaatschap 

Kerkelijke Lasten bij de verdere analyse om te komen tot een synoderapport en 

deputaten Kerkorde in het opstellen van de Generale Regeling Predikantszaken. 

Tot slot 

Wij mogen Gods leiding ervaren bij al onze werkzaamheden. Wij bidden dit ook voor 

2016 en 2017! 

 

Waarvoor kunt u bij SKW terecht? 

 
www.steunpuntkerkenwerk.nl, 038-427 04 55, info@steunpuntkerkenwerk.nl 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/
mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/financien/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/organisatie-en-beheer/

