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KERKELIJK PERSONEELSBELEID 
VOOR EEN KERK DIE WERKT! 

 

 

 

 

 

Wat je nu DOET – schilderen, preken, zingen, breien, bidden, onderwijzen, ziekenhuizen bouwen, putten boren,  

strijden voor recht, schrijven van gedichten, zorgen of je naaste liefhebben – blijft bestaan in Gods toekomst.  

Deze activiteiten zijn niet simpelweg manieren om het huidige leven een beetje minder beestachtig te maken,  

een beetje draaglijker, tot de dag waarop we alles achter ons laten.  

Dit alles is deel van wat we noemen het bouwen aan Gods Koninkrijk! 

NT Wright 

 

  

 
“Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen.  

Hij zei: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.” 
          Mattheüs 4:17 

 



 

 

 

 

 

DE VISIE 

 

 

Onze wereld verandert. Onze kerken veranderen. We observeren de trend dat werk en kerk verweven raken. Jonge generaties projecteren met gemak eigen 

werkrealiteit op het werk in de kerk. Bespreken arbeidsvoorwaarden, parttime aanstellingen en sollicitatiecommissies. Oudere generaties verbazen zich 

over het gemak waarmee werkbegrippen worden toegepast. En vrezen soms een koude wind door de kerk. 

Met een nieuw jaarplan specifiek voor kerkelijk personeelsbeleid proberen we dit samen te brengen. Voor de eerste keer besteden we uitgebreid aandacht 

aan het door ontwikkelen van de zachte aspecten van het persoonsbeleid. Dit is een jaarplan als kapstok voor de instrumentaria die we de afgelopen jaren 

op vraag van de kerken en werkers al ontwikkelden. Niet om u mee om de oren te slaan, maar als gesprekspapier. Hoe zijn gemeenten een goed werkgever? 

Wij hopen dat eigenaarschap van loopbanen en goede arbeidsrelaties groeien in de kerk. Dat men met plezier en liefde samenwerkt. We zien een absolute 

noodzaak om de beroepsgroepen predikanten en kerkelijk werkers serieus te nemen in alle aspecten.  Om werkgevers, kerkenraden, op professionele wijze 

toe te rusten. Het werk in de kerk is van grote waarde! Voor Gods Koninkrijk en de toekomst van het werk in de kerk.  

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUW 

 

De toekomst op een A4  

SKW heeft meerdere handreikingen voor het kerkelijk personeelsbeleid op haar website staan. Komend jaar 

(2018-2019) vullen we deze aan met handzamere A4’s. In de stijl van infographics. Hiernaast een voorbeeld. Op 

deze manier maken we bijvoorbeeld een evaluatiegesprek in één oogopslag inzichtelijk. Reden voor handzamere 

documenten is dat we de toepassing belangrijker vinden dan correctheid op de letter. De praktijk staat voorop! 

De handreikingen blijven wel online voor degene die op zoek zijn naar gedetailleerde informatie en bijlagen.  

 

Missieprofielen [Beroepingwerk] 

In het beroepingswerk gaan we aandacht besteden aan missie en kernkwaliteiten. Vanuit perspectief van de predikant in 2030 staat er sinds dit jaar een 
missieprofiel online.  In het  verkennen van mobiliteit gaan ontwikkeling en motivatie meer aandacht krijgen.  
Heeft de predikant hart voor specifiek deze vacante gemeente? En visa versa.        
 

Mobiliteit [Verkenners]  

Daarnaast gaat u merken dat de bezetting van SKW verandert. Een team van drie is aanspreekpunt voor 

verkenning van loopbaanmogelijkheden. Te vinden op onze website onder menu Verkenners. Samen met een 

predikant gaan zij op vrijblijvende wijze in gesprek omtrent mobiliteit. De verkenners onderhouden ook 

contact met de beroepingscommissies van kerken. Hiermee stimuleren we regie over eigen mobiliteit van 

predikanten en matchen we met de missie van de lokale kerk. Dit doen wij onder andere door in gesprek te 

gaan over context van een beroep met beide partijen.  

 

 



 

 

Kerkelijk werkers in de spotlight! 

Vanwege een blijvende vraag naar inzet van kerkelijk werkers gaat SKW meer aandacht besteden aan de beroepsgroep kerkelijk werkers. Dit door 

intensiever op te trekken met de opleidingen en beroepsverenigingen. En kerkelijk werkers uit te nodigen op onze trainingen en regio-avonden.   

 

Scholing: leven lang leren 

Scholing na de theologische universiteit is onderbelicht. Of teveel gericht op studie, in plaats van het aanleren van competenties die nodig zijn in het 

werkveld. Om die reden brengt SKW komend jaar opleiding en nascholing duidelijker in beeld.  Dit in overleg met de theologische opleidingsinstituten.  

 

Training 

Afgelopen jaren heeft SKW meerdere instrumenten onder u aandacht gebracht. Denk aan de begeleidingscommissie, omgevingsanalyse (360◦ feedback) en 

het mentoraat. Uit de response van de BKW Basis enquêtes leren we dat het inzetten van deze instrumentaria een uitdaging is. Om die reden ontwikkelen 

we in het voorjaar van 2019 een training. We starten met een training als toerusting voor begeleidingscommissies, maar dromen over een training voor 

kerkenraadsleden (Help, ik ben werkgever) en op termijn een training over veerkracht en vitaliteit voor werkers in de kerk. 

 

Expertise Kerkelijk Personeelsbeleid 

Personeelszaken (of HRM) biedt veel instrumentaria, maar probeert ook een leiderschaps- en werkcultuur te inspireren. Voor het kerkelijk werk betekent dit 

dat SKW komend jaar een grote rol pakt als expert wanneer in-, door- en uitstroom aan bod komen in de kerkelijke media, conferenties of op de theologisch 

universiteit en hogescholen. In de kerken wensen we te inspireren tot een dienend leiderschap. 

 

Aandacht voor Veerkracht & Vitaliteit   

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er vanaf dit jaar niet alleen een verzuim handreiking, maar ook een vitaliteitshandreiking. Hoe blijf je duurzaam 

inzetbaar? Hoe ontwikkel je veerkracht? En voorkom je burn-out. Het werk in de kerk kan zeer veeleisend zijn. 



 

 

 

 

 

 

TOT SLOT  

SKW laat zich inspireren door de praktijk van de lokale kerk.  
Onze beleidsplannen zijn daarom dynamisch.  

Heeft u suggesties of ideeën over het kerkelijk personeelsbeleid?  
Weet u waar SKW nog meer van waarde kan zijn voor uw kerk?  
Neem contact met ons op als uw kerk lid is van ons Steunpunt.  

Met liefde gaan we met u in gesprek! 
 

info@steunpuntkerkenwerk.nl 

of bel 038 427 04 55 
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