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Bijlage 5 Richtlijnen voor werkwijze beroepingscommissie 
 

Voor de werkwijze van de beroepingscommissie gelden de volgende richtlijnen: 

 

 Maak vooraf op een informele manier kennis met elkaar en creëer daarmee een zo goed 

mogelijke werksituatie. 

 Besteed aandacht aan de voorbereiding, zoals beschreven is in hoofdstuk 1 van de 

handreiking voor beroepingswerk. 

 Benoem tijdens de eerste vergadering een voorzitter en secretaris. En eventueel een 

tweede (vervangende) voorzitter en secretaris. 

 Stel een goede procedure vast om het beroepingsproces organisatorisch goed in beeld te 

hebben. De regeling voor beroepingswerk voor de plaatselijke gemeente, zoals 

beschreven in paragraaf 1.3. is hierbij leidraad. 

 Stel als commissie de onderlinge taken vast, werk de te volgen procedure(s) uit  en koppel 

data aan elke activiteit die uitgevoerd moet worden.  

 Denk bij bovenstaande uitwerking van procedures aan bijv. de selectieprocedure (zoals 

beschreven in hoofdstuk 3), de beroepingsprocedure (hoofdstuk 4) en de introductie 

(hoofdstuk 5). 

 Laat de procedure(s) niet te lang duren. 

 Communiceer het tijdpad met alle betrokken partijen.  

 Wijs iemand aan die het hele proces en de data bewaakt. 

 Stel een informatiepakket samen. Dit bevat in elk geval de profielschets van de kerkelijke 

gemeente, de profielschets van de te beroepen predikant, het beleidsplan en een 

overzicht van de te volgen procedure.  

 Zorg voor goede communicatie: binnen de commissie, aan de kandidaat, de kerkenraad 

en de gemeente. 

 Wijs iemand aan als woordvoerder van de beroepingscommissie. Gemeenteleden kunnen 

met vragen bij hem/haar terecht.  

 Rapporteer regelmatig aan de kerkenraad en informeer regelmatig de gemeente over de 

voortgang van het beroepingswerk. 

 Wijs een contactpersoon aan voor de te beroepen predikant. Deze persoon houdt de 

kandidaten op de hoogte van de voortgang van het proces. 

 Benader de predikanten op de kandidatenlijst één voor één. Kiest u er voor om met meer 

dan één predikant een oriënterend gesprek te voeren, zorg dan voor een goede 

communicatie over het proces.  

 Geef bij een negatief besluit van kerkenraad of gemeente aan de kandidaat duidelijke 

informatie over de reden. Geef de predikant ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  

 Vorm een hoorcommissie en stel deze voor aan de kerkenraad, zoals beschreven in 

paragraaf 3.6. van de handreiking beroepingscommissie.  

 Besluit of u voor het horen van de kandidaat eerst een kennismakingsgesprek voert, zoals 

beschreven in paragraaf 3.7. 

 Streef naar unanimiteit bij het uitbrengen van een advies aan de kerkenraad.  

 Verstrek bij een niet unaniem advies aan de kerkenraad informatie over de 

stemverhouding en de motivatie. 

 Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en breng informatie niet te vroeg naar 

buiten.  

 Maak duidelijke afspraken over geheimhouding en vermenigvuldiging, verspreiding, 

teruggave en vernietiging van schriftelijke informatie. 

 Evalueer tussentijds en na afloop het beroepingsproces.  

 Stel na afloop een eindrapportage op voor de kerkenraad. 


