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Dienstenpakket Begeleiding Kerkenwerk (BKW) - Maatwerk 

 

Naast het verlenen van basisadvies (o.a. met BKW-Basis) en het ontwikkelen van 

instrumenten, biedt SKW individuele kerken op locatie aanvullende diensten met 

Begeleiding Kerkenwerk  - Maatwerk.  

 

SKW adviseert, ondersteunt en begeleidt bij: 

• het inventariseren van de onderlinge samenwerking en, indien nodig, bij de 

optimalisatie ervan; 

• de rol- en taakverdeling tussen kerkenraad, begeleidingscommissie en predikant; 

• toepassing van BKW-instrumenten zoals evaluatiegesprek en vitaliteit; 

• de inzet van (nieuwe) instrumenten en de communicatie hierover; 

• het toerusten van een begeleidingscommissie; 

• het inventariseren van de mobiliteit en loopbaanontwikkeling van de predikant; 

• het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP); 

• (heroriëntatie op de loopbaanrichting en daaruit voortvloeiende opleidingen 

(waaronder PEP); 

• inhoud takenpakket predikant, gekoppeld aan tijdsindeling en tijdsbesteding; 

• het uitvoeren van een assessment; 

• de inzet van supervisie, coaching, mediation (bemiddeling tussen partijen); 

• ondersteuning in proces voor predikant waar het emeritaat in zicht komt; 

• bespreekbaar maken en verkenning van mobiliteitsbevordering; 

• gecoördineerde plaatsing c.q. onderlinge ruiling predikanten. 

 

Als werkzaamheden buiten de competentie liggen van kerkelijk personeelsbeleid, wordt 

doorverwezen naar personen of instanties die hierover wel beschikken. SKW heeft 

hiervoor inmiddels een aanzienlijk netwerk opgebouwd. 

 

Adviseurs en tarieven 

 

BKW-maatwerk is een betaalde dienst. Daarover vindt u op de volgende pagina meer 

informatie. Het tarief voor onze adviseurs kerkelijk personeelsbeleid bedraagt € 65,- per 

uur excl. BTW. Voor de senior adviseurs geldt een tarief van € 95,- per uur excl. BTW.  

 

Onze adviseurs kerkelijk personeelsbeleid zijn Corinne Starreveld en Pieter van Helden. 

  

Als senior adviseurs worden voornamelijk Ad van der Lugt en Ruurd Kooistra ingezet.  

 

  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/begeleiding-kerkenwerk/bkw-basis/
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Voor deze dienst geldt verder: 

• In de prijs per instrument zijn gemiddeld 6 arbeidsuren verrekend. In overleg kan 

bij extra inzet of juist verkorte inzet een andere prijs worden overeengekomen.  
• Voor gezamenlijk overeengekomen meerwerk of andere maatwerktrajecten 

geldt een tarief van € 95,- per uur voor senioradvies en € 65 per uur voor advies 

kerkelijk personeelsbeleid (excl. BTW).  
• Plaatselijke kerken zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen 

personeelsbeleid.  

Inventariseren onderlinge samenwerking: driehoek 

werkers in de kerk – gemeente – kerkenraad door 

individueel gesprek of groepssessie en opstellen 

 Plan van Aanpak / Vervolgvoorstel 

 

Dit bevat in ieder geval: 

• Aanleiding 

• Situatieschets en rolverdeling van betrokkenen 

• Maatwerk vervolgadvies voor BKW instrument of 

samenwerking / doorverwijzing derden  

 

€ 400,= 

intake gesprek 

Inzet BKW voor uw kerk; Verkenning van probleemstelling 

plus inventarisatie vervolgstappen 

€ 135,= 

Ondersteunen met een BKW- instrument : 

 

• voeren van een evaluatiegesprek 

• toerusting begeleidingscommissie 

• toerusting competentie ontwikkeling  

• gecoördineerde ruiling predikanten 

 

Mogelijke samenwerking met/doorverwijzing naar 

derden voor: 

• Assessments 

• Supervisie/coaching/mediation 

• Training of studie 

 
 

 

Aanvullende 

kosten inzet 

derden 
Genoemde prijzen zijn exclusief  

BTW en reiskosten  

€ 550,= per 

instrument 


