
Arbeidsrechtelijke inbedding van de predikant in de kerk van de toekomst. 
Verkenning van varianten 
 

Het traject Kerk 2025 geeft aanleiding om ook de wijze waarop de inzet van 

predikanten en kerkelijk werkers in de kerk van de toekomst georganiseerd zal zijn 

opnieuw te doordenken. Als bestuur van de Bond leek het ons goed hierin geen 

afwachtende houding aan te nemen, maar proactief en constructief mee te doen. In 

het besef dat een aantal thema’s rondom het predikantschap niet alleen in verandering 

is, maar ook om een verbeterde aanpak vraagt. Het is overigens niet zo dat het denken 

hierover pas met Kerk 2025 op gang is gekomen. Al jaren zijn er gesprekken, o.a. 

binnen de Protestantse Kerk, al dan niet uitmondend in beleidsnotities en 

synodebesluiten, rondom: al dan niet centraal werkgeverschap; al dan niet 

specialisatie en team-vorming van predikanten en kerkelijk werkers; opleiding en 

permanente educatie; loopbaanperspectief en -begeleiding; werkbegeleiding; 

pastorale zorg voor predikanten en kerkelijk werkers; inzet en samenwerking van 

WO- en HBO- theologen; begeleiding en besluitvorming bij conflictsituaties; 

beroepingswerk en mobiliteit... 

 

Drie varianten 

In de zomermaanden van 2015 besloot het bestuur van de BNP om in het najaar een 

viertal regionale ledenraadplegingen te organiseren rond Kerk 2025. Het leek goed 

om daarbij een aantal te onderscheiden scenario’s of varianten voor te leggen. Een 

tweetal scenario’s lag voor de hand, zij hingen al langer min of meer ‘boven de 

markt’: 

1. Een centraal werkgeverschap ondergebracht bij de landelijke dienstenorganisatie 

van de kerk. Deze variant komt al meer dan tien jaar met enige regelmaat boven 

drijven met wisselende pleitbezorgers, maar is nog nooit echt goed doordacht en tot 

een voorstel uitgewerkt. In de enquête die in het voorjaar van 2015 werd uitgezet 

over Kerk 2025 was prominent een expliciete vraag opgenomen over het centraal 

werkgeverschap. Blijkbaar dus een serieuze optie in de gedachtenvorming in het 



landelijk dienstencentrum. 

2. Flexibiliteit in de regio. Bij deze variant wordt het huidige systeem van beroepen 

en aanstellen door de plaatselijke gemeente(n) gehandhaafd. Daarbij groeit wel een 

mogelijkheid voor verbinding aan grotere regionale eenheden (classes bijvoorbeeld) 

met bijbehorende teamvorming.  

3. Het onderbrengen van een aantal arbeidsrechtelijke aandachtsgebieden (in de brede 

zin van het woord) van predikanten en kerkelijk werkers in een zelfstandige 

organisatie, nauw verbonden met de kerk (of zelfs meerdere kerken). Deze derde 

‘out-of-the-box’ variant is al brainstormend opgekomen in gesprekken binnen directie 

en bestuur van de Bond zelf. Een belangrijk deel van de motivatie voor deze variant 

ligt in bezwaren die onder veel predikanten en ook binnen het bestuur van de Bond 

leven ten aanzien van een centraal werkgeverschap dat is ondergebracht bij de 

dienstenorganisatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe de vrijheid van 

Woord- en ambtsbediening gewaarborgd kan blijven. Maar ook om het niet 

onbelangrijke ‘governance-vraagstuk’ hoe predikant-ambtsdragers als synodeleden in 

feite hun eigen eindverantwoordelijke werkgever zouden kunnen zijn.  

Bij de alternatieve variant voor een ‘anders-denken’ over een mogelijke vorm van 

centraal werkgeverschap zien we voor ons dat predikanten en kerkelijk werkers als 

werknemer (of eventueel langs andere ‘payroll constructies’ zoals ZZP-er) verbonden 

zijn aan een zelfstandige arbeidsorganisatie. Vanuit deze organisatie worden 

vervolgens predikanten en kerkelijk werkers via heldere contracten gedetacheerd 

binnen een lokale gemeente of de kerk als geheel. Voor de uiteindelijke 

werkzaamheden van de predikant of kerkelijk werker (in buitenkerkelijke termen 

‘front-office’) en de ambtelijke verbondenheid en inbedding maakt de nieuwe 

organisatievorm weinig verschil. Je bent en blijft gewoon predikant of kerkelijk 

werker verbonden aan een gemeente of aan de kerk als geheel. De keuze voor het al 

dan niet aanstellen (c.q. ondertekenen van het detacheringscontract) blijft een 

autonome keuze voor de lokale gemeente die daartoe kan blijven werken met een 

beroepingscommissie etc. Wel zal er vanuit de nieuwe (‘backoffice’) organisatie 

persoonlijke begeleiding en bemiddeling zijn bij het beroepingswerk, zowel voor de 



predikant en kerkelijk werker als voor de vacante gemeente.  

De zelfstandige entiteit van deze organisatie valt te vergelijken met bijvoorbeeld de 

PThU. Daar gaat het (en ging het bij de totstandkoming) in de relatie tot de kerk om 

vergelijkbare vragen maar dan toegespitst op de academische vrijheid. Bij de 

aankondiging van en tijdens de ledenraadplegingen is ook de term ‘maatschap’ 

gevallen maar dat lijkt toch een minder gelukkige vergelijking. Qua juridische vorm 

lijkt het beste gedacht te kunnen worden aan een stichting. Daarnaast is de 

vergelijking met een ‘religieuze orde’, een geestelijke maar ook praktische 

werkgemeenschap, een eerder passend beeld.  
 

 

 
 

 

Voorafgaand aan de ledenraadplegingen is eind september - tijdens een zogenaamde 

‘expertmeeting’, waaraan ook enkele personen uit de kring van de VKB 

(kerkrentmeesters) deelnamen - de variant van de zelfstandige arbeidsorganisatie 



kritisch tegen het licht gehouden. Uiteraard werden, evenals tijdens de 

ledenraadplegingen, de nodige kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld bij de 

nieuw voorgestelde denkrichting. Daarnaast was er zeker positieve waardering. Met 

name voor de intentie om op creatieve en vernieuwende wijze vanuit de beroepsgroep 

te participeren in de zoektocht naar een begaanbare weg voor kerk en predikantschap 

naar 2025 en verder.  

 

Begin oktober, enkele dagen voor de eerste geplande ledenraadpleging in Zaandam, 

verscheen: ‘Waar een Woord is, is een weg’, de vervolgnotitie in de ontwikkelroute 

Kerk 2025. Elders in dit blad wordt daar nader op ingegaan, ook op de thematiek van 

de figuur van de ‘regionale bisschop’ (of welke aanduiding die nog krijgen kan) en de 

mobiliteit van predikanten. Wat betreft het doordenken en doorpraten over de drie 

varianten is best verrassend dat het centraal werkgeverschap in het geheel niet in de 

notitie terugkeert. Dit terwijl op de enquêtevraag naar centraal werkgeverschap een 

relatief positieve respons gegeven is, ook door predikanten. Voor wat betreft de 

derde, nieuwe variant vervalt daarmee, zo zou gesteld kunnen worden, een belangrijk 

deel van de motivatie. Anderzijds leert de ervaring dat het idee van centraal 

werkgeverschap toch telkens weer opduikt en zo zou het ook de komende jaren 

kunnen gaan. Het denken stopt niet met de notitie ‘Waar een Woord is, is een weg’. 

Ze is, zo begrijpen we, juist bedoeld als aanzet tot vernieuwd denken en werken in de 

kerk van de toekomst.  

 

Bespreking van de varianten. 

Tijdens de ‘expertmeeting’ en vooral tijdens de vier regionale ledenraadplegingen is 

intensief gesproken over zin en onzin, voor- en nadelen van de drie varianten. In 

algemene zin bleken er opvallende tendens-verschillen waar te nemen tussen de 

bijeenkomsten. Zo was er in Apeldoorn duidelijk enthousiasme voor het idee van de 

zelfstandige arbeidsorganisatie, terwijl dat in Hoogeveen aanzienlijk minder was. 

Wel was vrijwel overal veel waardering voor het initiatief van de Bond om zelf 

initiatief te nemen en actief en constructief mee te denken in de zoektocht naar wat 



goed en werkbaar is voor kerk, gemeente, predikant en kerkelijk werker. Al zou je 

natuurlijk van de Bond ook niet anders mogen verwachten.  

Rode lijn door de besprekingen heen was dat velen mogelijkheden zagen om variant 

twee (en dan ook met de uitwerking die dit krijgt in ‘Waar een Woord is, is een weg’ 

met de ‘regionale bisschop’ etc.) te combineren met aspecten van de zelfstandige 

arbeidsorganisatie. Waarbij met name het aspect van ‘zelf verantwoordelijkheid 

nemen en krijgen’ als beroepsgroep voor het organiseren en uitvoeren van aspecten 

die te maken hebben met het werk positief werd onderstreept.  

We proberen in het vervolg de belangrijkste punten uit de besprekingen kort samen te 

vatten waarbij, in aansluiting bij de gesprekken zelf, de nadruk ligt op weging van de 

derde variant, de ‘zelfstandige arbeidsorganisatie’. We zullen hierbij vooral de 

kritische kanttekeningen en vragen benoemen omdat juist die zicht kunnen bieden op 

verdergaande oplossingsrichtingen, al dan niet door combinaties van varianten. 

Sommige vragen en opmerkingen zullen we trachten te beantwoorden of weerleggen 

maar van alle geldt dat het thema’s zijn die hoe dan ook verder doordacht dienen te 

worden. 

 

Wat schiet de lokale gemeente er mee op? 

Is het denkwerk voor deze varianten en zeker dat voor de derde niet te veel louter 

gericht op het belang van de predikant en wellicht de landelijke kerk? Wat schiet een 

lokale gemeente er mee op? Raakt die bijvoorbeeld niet de zeggenschap kwijt over de 

‘aanstelling’? Komt de predikant of kerkelijk werker niet veel meer op afstand te 

staan? Nou nee, dat is zeker niet de bedoeling. In de praktijk van het dagelijkse werk 

blijven predikant en kerkelijk werker werkzaam op lokaal niveau. Al zal het wonen 

binnen de gemeente wellicht gaandeweg in een aantal situaties veranderen, maar dat 

geldt vermoedelijk voor alle varianten. Wat de gemeente er mee op schiet is een 

vergaande vereenvoudiging en versnelling van processen en procedures rondom 

beroepingswerk, en ook wanneer zich ‘onregelmatigheden’ voordoen in de relatie 

predikant – kerkenraad. Heldere contractstructuur en persoonlijke bemiddeling van 

een primus inter pares kunnen veel positiefs betekenen. Maar inderdaad dient 



bovenaan te blijven staan: het bieden van mogelijkheden aan lokale 

geloofsgemeenschappen om ook in de toekomst professioneel opgeleide 

beroepskrachten op een kerkelijk c.q. ambtelijke wijze in hun midden te hebben.  

 

Is het betaalbaar? Wat zijn de zogenaamde ‘overheadkosten’?  

Dit is een reëel punt dat doorgerekend zou moeten worden. Het ‘optuigen’ van een 

organisatie kost altijd geld. Bij voorbaat zou gekeken moeten worden hoe dat op een 

zo duurzaam en kerkelijk mogelijke wijze gedaan zou kunnen worden, dat wil zeggen 

sober en door combinaties te maken van professionals en vrijwilligers. Een deel van 

de taken zou ook door de predikanten en kerkelijk werkers als nevenwerkzaamheden 

bij hun formatie kunnen worden uitgevoerd. In niet kerkelijke arbeidsorganisaties is 

de tendens om onnodige managementlagen te verwijderen en zoveel mogelijk met 

zelfsturende teams te werken waarbij ‘regeltaken’ worden verdeeld. Feit is verder dat 

ook nu in de dienstenorganisatie een bepaalde formatie met bijbehorende 

geldstromen, verdeeld over verschillende afdelingen, gerelateerd is aan het faciliteren 

van de arbeid van predikanten en kerkelijk werkers. Die fte’s (uiteraard rekening 

houden met benodigde bezuinigingen) zouden ingezet kunnen worden.  

 

‘Ongelijktijdigheid’ en ‘ongelijksoortigheid’ per gemeente 

Een lastig punt door alle varianten heen is het feit dat de situatie rondom de 

predikantsformatie zo verschillend is en ook verschillend beleefd wordt in de 

gemeenten en door de predikanten. Er zijn gemeenten die al jaren te maken hebben 

met krimp in financiën en ledentallen en daardoor ook in de formatie. In andere 

situaties is er relatief weinig aan de hand of zelfs sprake van groei. Dan wordt de 

urgentie om zaken anders te gaan aanpakken minder gevoeld. Ook de theologische en 

psychologische opvattingen rondom ambt, roeping, gemeente etc. verschillen sterk. 

Dit heeft consequenties voor de wijze waarop je tegen de zakelijke organisatie van de 

arbeidsrechtelijke inbedding van predikanten en kerkelijk werkers aankijkt. Een 

vraagstuk op zichzelf is dus hoe je in de pluriforme kerk die de Protestantse kerk is 

de nodige differentiatie dan wel ‘maatwerk’ kunt aanbrengen. Welke variant ook 



gekozen wordt. 

 

Hoe verhoudt een zelfstandige arbeidsorganisatie zich tot ambt en kerk? Wordt het 

geen ‘zwevend’ lichaam? 

Een terechte en wezenlijke vraag. Qua bestuurlijke relatie zou een en ander opgelost 

kunnen worden op vergelijkbare wijze als met de PThU (zie de schematische 

tekening). Op lokaal niveau is er geen andere bedoeling dan dat de predikant bij 

detachering als ambtsdrager wordt verbonden aan de gemeente en voluit deel uit 

maakt van de kerkenraad. Daarbij zal de verhouding tussen de drie ambten ook 

kunnen blijven zoals die is, of zich kunnen ontwikkelen zoals de kerk dat wenselijk 

acht.  

  

 
 

Wat cultuur en collegialiteit betreft zou de arbeidsorganisatie ook een kerkelijk 

karakter kunnen hebben als is ze zelf de kerk niet, en moet ze dat niet worden. Maar 

het is ook niet de bedoeling een louter technocratische payroll instelling te creëren. 



Het zal dienen te gaan om een geestelijke werkgemeenschap waarin arbeidsvreugde, 

beroepstrots, spiritualiteit en studiezin gedeeld worden, gezamenlijk de schouders 

gezet worden onder de grote uitdagingen waar de kerk in de samenleving van de 21e 

eeuw voor staat. Zaken die nauw verbonden zijn met het ambt, bijvoorbeeld het 

opzicht, blijven toevertrouwd aan de kerk zelf. In de ‘werkgemeenschap’ (de 

arbeidsorganisatie) wordt toegezien op ontwikkeling en bewaking van kwaliteit, 

collegialiteit, gezondheid etc. 

 

Ontstaat er geen ongewenste hiërarchie in de kerk en in de beroepsgroep? 

Dat geen ambt over een ander ambt en geen ambtsdrager over een andere 

ambtsdrager zal heersen is een protestants uitgangspunt dat grote waarde heeft en 

belangrijk is om te behoeden. Maar wat betekent het dan wanneer je een soort 

‘leidinggevende’ krijgt in je ‘regio-team’ of in je ‘categoriaal specialisten team’? Een 

vraag overigens die voor meerdere varianten geldt, ook voor de voorstellen zoals ze 

doorklinken in ‘Waar een Woord is, is een weg’ met betrekking tot de rol van de 

voorzitter van de regionale classicale vergadering. Jazeker, hier ligt een punt en een 

belangrijk punt. Veel zal afhangen van de stijl waarmee dat eventuele ‘leidinggeven’ 

wordt ingevuld. Positief geredeneerd (en zo werd het ook tijdens de 

ledenraadplegingen een paar keer naar voren gebracht) zou je kunnen denken aan een 

verstandig en pastoraal optredende ‘abt-figuur’ die leiding geeft zoals Benedictus of 

Franciscus het bedoeld hebben. De praktijk is helaas weerbarstiger dan het ideaal. En 

protestants als we zijn kennen we ook de regel uit de Heidelberger dat de mens 

geneigd is tot alle kwaad en leidinggevenden zijn ook mensen…. Haal je dus niet iets 

binnen in de kerk wat je eigenlijk helemaal niet zou moeten willen? Nogmaals: 

terechte vraag. Maar we moeten wel onderkennen dat een aantal aspecten van de 

organisatie van de kerk en meer in het bijzonder van de ‘professionele arbeid door 

predikanten en kerkelijk werkers’ met het oog op de kerk van de toekomst aan revisie 

toe is. Het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken is een spannende maar 

belangrijke weg. Maar een weg in vertrouwen. Want ‘waar een Woord is, is een 

weg’. 


