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Inleiding 

 

Steunpunt Kerkenwerk adviseert over het instellen van een begeleidingscommissie voor 

de predikant1. De begeleidingscommissie valt onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. Daar waar van predikant wordt gesproken dient u ook te lezen: 

predikante. 

 

De belangrijkste taken van de commissie zijn:  

- Het vormen van een plek van vertrouwen voor de predikant. 

- Met de predikant reflecteren op de loopbaan en de uitdagingen in het dagelijkse 

werk. 

- Verantwoordelijkheid dragen voor het correct toepassen van beschikbare HR 

instrumenten. 

 

Deze Handreiking Begeleidingscommissie omschrijft waar een begeleidingscommissie 

aan moet voldoen. In de bijlage worden de taken, verantwoordelijkheden en 

aanbevolen instrumenten toegelicht.   

 

Deze handreiking is een groeimodel.  Opmerkingen en aanvullingen zijn van harte 

welkom.  

 

  

Hebt u vragen of wilt u overleg? U kunt ons altijd bellen of mailen!   

 

 

Steunpunt Kerkenwerk is bereikbaar via info@steunpuntkerkenwerk.nl en  

038-4270455. Meer informatie vindt u op www.steunpuntkerkenwerk.nl. 

  

                                                 
1 In de GKV wordt in de Materiële Regelingen Predikanten onder Hoofdstuk IV: “Persoonlijke 

ontwikkeling en studieverlof” de instelling van een begeleidingscommissie beschreven. In NGK is 

de instelling van een begeleidingscommissie nieuw, deze is nog niet geborgd in bestaande 

regelingen. 
 

mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/
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1. Doelstelling 

De begeleidingscommissie begeleidt en ondersteunt de predikant (en zijn gezin) in de 

periode dat hij binnen de kerkelijke gemeente woont en werkt. De 

begeleidingscommissie is de plek van vertrouwen voor de predikant. De commissie 

reflecteert met de predikant op de loopbaan en de uitdagingen in het dagelijkse werk. 

 

2. Plaats van de begeleidingscommissie binnen de gemeente 

De begeleidingscommissie voert haar taken uit in opdracht van de kerkenraad. De 

begeleidingscommissie rapporteert echter niet inhoudelijk aan de kerkenraad vanwege 

het vertrouwelijke karakter ervan. Wel rapporteert de begeleidingscommissie over het 

proces en de frequentie van ontmoetingen. De commissieleden en predikant 

evalueren samen om te beoordelen of de commissie goed functioneert. 

 

3. Taken en verantwoordelijkheden 

3.1. Ruimte geven voor het bespreken van persoonlijke en vertrouwelijke 

onderwerpen.  

3.2. Begeleiden en adviseren van de predikant bij het ontwikkelen van zijn 

competenties en talenten.  

3.3. Bevorderen van een positief werk- en leefklimaat.  

3.4. Verantwoordelijkheid dragen voor het correct toepassen van beschikbare HR 

instrumenten zoals het evaluatiegesprek, traktement, toerusting of coaching, 

zodat het functioneren tot opbouw van de gemeente en voldoening van de 

predikant is.  

3.5. Evalueren en opvolgen van besprekingspunten uit het evaluatiegesprek.  

3.6. Optreden als contactpersoon voor SKW bij eventuele arbeidsongeschiktheid van 

de predikant. 

3.7. Begeleiden van de predikant bij vertrek naar een andere gemeente, bij 

emeritering of anderszins.  

3.8. Voorstellen doen voor communicatie naar de gemeente als dat noodzakelijk c.q. 

wenselijk is. 

 

4. Bevoegdheden 

De begeleidingscommissie is bevoegd de predikant en/of de kerkenraad gevraagd en 

ongevraagd advies te geven. 

 

5. Samenstelling 

5.1. De kerkenraad zorgt dat er bij aanstelling van de predikant een 

begeleidingscommissie gestart wordt.  

5.2. De predikant kan, indien gewenst, personen aandragen voor de 

begeleidingscommissie. Dit mag ook iemand van buiten de gemeente zijn. 

5.3. De begeleidingscommissie bestaat uit drie personen, waaronder geen 

kerkenraadsleden. Bij voorkeur zitten in de commissie zowel een man als een 

vrouw.  

5.4. Het is wenselijk om iemand uit de beroepingscommissie toe te voegen aan de 

begeleidingscommissie. Deze persoon bewaakt de afspraken die in het 

beroepingsproces zijn gemaakt met de predikant. Wanneer niemand uit de 

beroepingscommissie kan plaatsnemen in de begeleidingscommissie, wordt de 

begeleidingscommissie ingelicht over de gemaakte afspraken in het 

beroepingsproces. 
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5.5. De kerkenraad benoemt uit de raad één contactpersoon die het contact 

onderhoudt met de begeleidingscommissie.  

5.6. Als er twee gemeenten zijn met één predikant zal er, bij voorkeur, één 

begeleidingscommissie zijn, die uitgebreid wordt met een gemeentelid uit de 

tweede gemeente. 

5.7. Bij één gemeente met twee of meer predikanten wordt er per predikant een 

begeleidingscommissie ingesteld. 

5.8. Kleine gemeentes kunnen ervoor kiezen om één begeleidingscommissie te vormen 

voor meerdere predikanten uit naburige gemeentes. Eén van de leden moet wel 

uit de gemeente van de predikant komen. 

5.9. Leden van de begeleidingscommissie beschikken over goede communicatieve 

vaardigheden en zijn in staat een professionele invulling te geven aan hun taken 

en verantwoordelijkheden.  

5.10. Als de begeleidingscommissie niet zelf over dergelijke vaardigheden beschikt kan 

advies worden ingewonnen bij SKW. Er kan dan bijvoorbeeld professionele 

ondersteuning worden geboden. Ook kunnen gemeenteleden een training 

volgen voor  begeleidingscommissies. 

 

6. Benoeming 

6.1. Leden van de begeleidingscommissie worden benoemd voor een periode van 

vier jaar. De leden treden gefaseerd af om kennis, ervaring en voortgang binnen 

de commissie te waarborgen.   

6.2. De leden kunnen eenmaal voor 4 jaar worden herkozen.  

6.3. Bij benoeming van het gemeentelid tot kerkenraadslid wordt hij uit zijn functie 

ontheven.  

 

7. Werkwijze 

De leden van de begeleidingscommissie werken zelfstandig, maar vallen onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zij respecteren de afspraken tussen 

kerkenraad en predikant. Leden van de begeleidingscommissie hebben 

geheimhoudingsplicht over alle vertrouwelijk zaken die hen ter kennis komen, tenzij de 

predikant het noodzakelijk of wenselijk vindt hier een uitzondering op te maken. 

 

8. Rapportage 

8.1. De begeleidingscommissie rapporteert niet inhoudelijk aan de kerkenraad over de 

gesprekken met de predikant. 

8.2. De begeleidingscommissie rapporteert wel over de frequentie en het proces van 

de commissie. 

8.3. De begeleidingscommissie adviseert de kerkenraad over de invulling van het  

“werkgeverschap” en een goed werkklimaat. 

8.4. De kerkenraad rapporteert naar aanleiding van het evaluatiegesprek aan de 

begeleidingscommissie welke afspraken er zijn gemaakt. Zie voor meer informatie 

hierover de Handreiking Evaluatiegesprek. 

8.5. (Gedeeltelijke) rapportage aan c.q. communicatie met derden vindt uitsluitend 

plaats met toestemming van de predikant. 

 

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-predikanten/
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BIJLAGE 1: Toelichting op taken, verantwoordelijkheden en 

instrumenten 
 

 

Ad. 3.1. Zaken van persoonlijke en vertrouwelijke aard 

De begeleidingscommissie geeft ruimte voor het bespreken van zaken betreffende 

persoonlijke en vertrouwelijke aard op allerlei gebied, zoals de gemeente, de 

werkzaamheden, financiën etc. De begeleidingscommissie is allereerst een klankbord 

voor de predikant. De begeleidingscommissie luistert naar de predikant, reflecteert op 

wat hij zegt en helpt hem om te gaan met dat waar hij tegenaan loopt. 

Wanneer extern persoonlijk en vertrouwelijk advies nodig is, dan kan de 

begeleidingscommissie contact opnemen met Steunpunt Kerkenwerk voor advies, 

bemiddeling en/of doorverwijzing.  

 

 

Ad. 3.2. Beschrijving competenties predikant 

De predikant heeft de verantwoordelijkheid zijn competenties - en indien relevant ook 

de competenties waarover hij minder of niet beschikt - te beschrijven aan de hand van 

het beroepsprofiel. De gemeente weet zo precies waar zij rekening mee kan houden 

en waarop bijgestuurd kan worden. Voor de predikant is het belangrijk inzicht te krijgen 

op welke punten bijscholing noodzakelijk is.    

De begeleidingscommissie ondersteunt de predikant hierin en adviseert desgewenst als 

begeleiding door een supervisor /coach nodig is. 

 

 

Ad. 3.3.  Werk- en leefklimaat 

Een aangenaam werk- en leefklimaat van de predikant is noodzakelijk voor de opbouw 

en groei van de gemeente. De begeleidingscommissie waakt over het bestaan van 

wederzijdse en open communicatie en een goede sfeer.  

 

 

Ad. 3.4. Instrumenten 

Er zijn verschillende instrumenten om de  predikant behulpzaam te zijn in het 

ontwikkelen van zijn gaven en competenties. Hieronder worden deze instrumenten 

vermeld. Steunpunt Kerkenwerk adviseert kerken graag wanneer zij deze instrumenten 

willen inzetten. 

 

 

3.4.1.   Het evaluatiegesprek 

Minimaal één keer per jaar is er een evaluatiegesprek tussen kerkenraad en predikant.  

De begeleidingscommissie ziet erop toe dat dit gesprek gevoerd wordt en kan dit 

samen met de predikant voorbereiden. Een lid van de begeleidingscommissie kan 

aanwezig zijn bij het evaluatiegesprek. 

Dit gesprek is een uitstekend middel om verwachtingen over taakverdeling en 

benodigde competenties naar elkaar uit te spreken. De Handreiking Evaluatiegesprek 

predikant en bijbehorende werkdocumenten zijn te vinden op 

www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-

predikanten.  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-predikanten
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-predikanten
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3.4.2.  Het supervisie-/coachingstraject 

Supervisie is een vorm van persoonlijke begeleiding, gegeven door hiertoe opgeleide 

deskundigen. SKW adviseert kerkenraden om een predikant eens per vier jaar  een 

supervisie-/coachingstraject aan te bieden. Informatie over supervisoren en coaches is 

te vinden op www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-

personeelsbeleid/predikanten/supervisie-coaching. 

 

 

3.4.3.  Begeleiding Kerkenwerk (BKW) 

Begeleiding Kerkenwerk is een dienst van SKW voor het verbeteren van de onderlinge 

samenwerking tussen o.a. kerkenraad, begeleidingscommissie en de predikant.  

 

BKW wordt op twee manieren toegepast. Bij BKW Basis wordt in elke kerk eens per drie 

jaar een korte enquête gedaan onder werkers in de kerk, begeleidingscommissie(s) en 

kerkenraad. De nadruk ligt op de uitvoering van het kerkelijk personeelsbeleid. Op basis 

van de reacties wordt in uw gemeente de huidige dynamiek in kaart gebracht, inclusief 

de knelpunten en uitdagingen. Het verslag aan de respondenten bevat aanbevelingen 

en dient als belangrijk instrument in de vervolggesprekken over de samenwerking tussen 

gemeente, kerkenraad en predikant.  

 

Een tweede variant is BKW Maatwerk. In deze dienst staat persoonlijke begeleiding 

centraal. De adviseur bespreekt bij een intakegesprek de wensen, eisen en behoeftes 

voor een eventueel vervolgtraject. Na overeenstemming over dit traject gaat het van 

start aan de hand van een plan van aanpak en één of meerdere beschikbare 

instrumenten.  

 

Meer informatie over Begeleiding Kerkenwerk is te vinden op 

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

 

 

3.4.4.  Persoonlijk Ontwikkelingsplan  (POP) 

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een instrument waarmee inzicht in 

ontwikkeling wordt gegeven. Doel van deze POP is door voortgaande ontwikkeling en 

blijvende studie te werken aan een evenwichtige ambtsvervulling. De predikant 

formuleert waar zijn sterke punten liggen en hoe deze ingezet kunnen worden. 

Daarnaast benoemt hij zijn zwakke punten en de wijze waarop deze verbeterd kunnen 

worden. Zo kan worden bereikt dat de verwachtingen van kerkenraad en gemeente 

overeenkomen met de capaciteiten van de predikant.       

Het initiatief kan uitgaan van zowel de predikant als de kerkenraad. Afspraken hierover 

kunnen al in de beroepingsfase of kort daarna worden gemaakt.  

 

Graag verwijzen wij u naar een artikel  van ds. J. Harmanny over de professionele 

ontwikkeling van predikanten: www.steunpuntkerkenwerk.nl/ontwikkeld-predikant.  

 

 

3.4.5.  Permanente Educatie Predikanten 

GKV 

De predikant kan deelnemen aan 

het programma Permanente 

NGK 

Permanente Educatie (PE) voor 

predikanten is gericht op het ontwikkelen 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/supervisie-coaching
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/supervisie-coaching
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/begeleiding-kerkenwerk
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/ontwikkeld-predikant
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Educatie Predikanten (PEP) van de 

TU Kampen. Het project PEP wil 

predikanten en werkers in de kerk 

stimuleren en ondersteunen. Er zijn 

modules ontwikkeld op drie 

terreinen:  

- Actuele theologie  

- Cultuur en context 

- Competentieontwikkeling.  

Voor meer informatie zie: 

www.tukampen.nl  

en versterken van de competenties die 

de predikant, zoals beschreven in het 

predikantsprofiel. De Landelijke 

Vergadering heeft bij de invoering van PE 

o.a. gezegd dat kerkenraden een eigen 

verantwoordelijkheid hebben. Zij dienen 

haar predikant financieel en praktisch in 

staat te stellen om aan PE mee te doen. 

De kerken zijn er immers bij gebaat dat 

predikanten hun werk met vreugd, 

toegerust en in vertrouwen kunnen doen. 

Ieder jaar besteedt de predikant 40 uur 

aan Permanente Educatie (PE). Dit komt 

overeen met 40 PE punten. Voor de 

invulling hiervan zijn twee opties. 

 

 

Vergoeding kosten: de kerkenraad vergoedt de kosten voor bovenstaande 

instrumenten volledig, mits voldaan wordt aan hetgeen hierover vermeld is in de 

Materiële regelingen predikanten GKV of de WAP-regeling NGK. 

 

Ad. 3.5. Predikantsprofiel 

Een hulpmiddel bij het helder verwoorden van de taken en verantwoordelijkheden van 

de predikant het beroepsprofiel van de Predikantenvereniging CGMV. De kerkenraad 

selecteert hieruit de voor hun gemeente passende criteria. Verkregen informatie van de 

begeleidingscommissie en de gemeente wordt hierin meegenomen, evenals het 

missieprofiel waarmee de predikant startte in de gemeente. Een heldere en duidelijke 

formulering van de taken en verantwoordelijkheden is belangrijk. Ook is het goed dat 

dit regelmatig wordt geëvalueerd (zie 3.4.1). Het beroepsprofiel is te vinden op 

www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/beroepsprofiel. 

 

Ad. 3.5. Opvolging besprekingspunten: vervolggesprek 

Een half jaar na het jaarlijkse evaluatiegesprek volgt een vervolggesprek. Predikant en 

begeleidingscommissie bespreken de voortgang en de afspraken uit het 

evaluatiegesprek.  

Indien gewenst en/of noodzakelijk kan er op initiatief van de predikant of de 

begeleidingscommissie tussentijds een gesprek plaatsvinden. 

 

Ad. 3.6. Arbeidsongeschiktheid 

Een aangenaam werk- en leefklimaat kan dreigend ziekteverzuim voorkomen. 

Ziekteverzuim kan allerlei oorzaken hebben en is zowel een probleem voor de predikant 

als voor de gemeente. Kort verzuim is meestal wel op te vangen, echter bij lang verzuim 

ontstaan continuïteitsproblemen en wordt (tijdelijke) vervanging noodzakelijk. Hierdoor 

ontstaan extra kosten voor de gemeente. 

Goed ziekteverzuimbeleid is erop gericht (vermijdbare) ziekte te voorkomen of te 

beperken (preventief beleid). Daarnaast vindt er actieve begeleiding bij ziekte en re-

integratie plaats (curatief beleid). De begeleidingscommissie speelt hierin een 

belangrijke rol.  

Informatie over het proces bij ziekteverzuim is te vinden op  

https://ngk.nl/toerusting/predikanten/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/beroepsprofiel
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www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-

personeelsbeleid/predikanten/ziekteverzuim/ziekteverzuim-predikanten-gkv   

 

Ad. 3.7. Begeleiding bij vertrek  

De begeleidingscommissie begeleidt en ondersteunt de predikant ook bij vertrek. Zij 

voert een evaluatiegesprek met de predikant (en zijn partner/gezin) om de 

achterliggende periode in beeld te krijgen. De begeleidingscommissie rapporteert dit, 

voorzien van advies, aan de kerkenraad. Deze informatie kan zeer nuttig zijn bij het 

uitbrengen van een eventueel volgend beroep. Eventueel kan een lid van de 

begeleidingscommissie plaatsnemen in de beroepingscommissie, zodat de informatie 

wordt ingezet bij het beroepingsproces van een nieuwe predikant. 

 

Het Formulier evaluatiegesprek bij vertrek predikant is te vinden onder 

www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-

predikanten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/ziekteverzuim/ziekteverzuim-predikanten-gkv
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/ziekteverzuim/ziekteverzuim-predikanten-gkv
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-predikanten
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/functioneren-predikanten
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BIJLAGE 2: Competentieprofiel Begeleidingscommissieleden 

 

Competenties 
Gebaseerd op: Toetsingskader Nederlands Beroepsregister voor Loopbaanprofessionals, mei 2016 
 

- Inlevingsvermogen: beschikt over goede inschattingsvaardigheden en is in staat 

om zich in te leven in mensen en situaties. Kan vanuit de situatie en opvattingen 

van de predikant, kerkelijk werker, gemeente en kerkenraad / oudsten  

meedenken en oplossingen aandragen.  

- Effectief communiceren: is in staat ideeën, meningen en informatie over te dragen 

in duidelijke taal, gebaren en non- verbale communicatie. Reageert gepast en 

effectief op reacties, opmerkingen en gedrag van predikant, kerkelijk werkers, 

gemeente- en kerkenraadsleden / oudsten. Behandelt klachten effectief. 

- Reflecteren: spiegelt effectief verbaal en non-verbaal gedrag van predikanten, 

kerkelijk werkers, gemeente- en kerkenraadsleden / oudsten en anderen. Doet dit 

om bewustzijn van anderen te vergroten en ruimte te geven om te leren. Plaatst 

informatie van anderen in een groter kader en geeft hiermee ruimte voor 

verandering en leren. 

- Adviseren: adviseert predikant, kerkelijk werker en kerkenraad / raad van oudsten 

bij het nemen van besluiten in voorkomende processen. Doet dit door het 

aandragen van informatie, voorstellen en oplossingsrichtingen. Evalueert en 

anticipeert op de gevolgen van besluiten.  

- Coachen: ontwikkelt predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraad / oudsten naar 

zelfstandig en ondernemend gedrag op het terrein van loopbaan(beleid). Helpt 

predikant en kerkelijk werker zichzelf te ontwikkelen. Motiveert en deelt kennis. 

Beïnvloedt anderen om tot afgewogen besluiten te komen. Bewaakt 

haalbaarheid en realiteitszin. 

 

Selectie kandidaten Begeleidingscommissie: 

Bij voorkeur minimaal een lid met een HBO+ opleiding in mens- & organisatiekunde. 

Bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding (AMA), HRM, P&A, A&O, psychologie, 

organisatiekunde, bestuurskunde. 

 

https://www.noloc.nl/?page=23861

