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Onderwerp

Leeswijzer nota tijdelijke aanstellingen voor predikants
werkzaamheden

Geachte lezer,

U ontvangt hierbij (of heeft ontvangen) ter bespreking de nota tijdelijke aanstellingen voor

predikantswerkzaamheden. De synode heeft februari 2017 om een onderzoek naar (in parafrase)

de tijdelijke aanstellingen voor predikantswerkzaamheden en de figuur van de ‘ambulant predikant’

gevraagd in het kader van de nota ‘naar een cultuur van mobiliteit’. De nu te bespreken nota bevat

dat onderzoek en voorstellen voor:

1) een nieuwe structurering en versimpeling van de regimes waarin tijdelijk

predikantswerkzaamheden kunnen worden gedaan, en

2) een voorstel voor het introduceren van ‘ambulant predikanten’ bij de dienstenorganisatie.

Gelet op de technische aard van het onderwerp wijs ik u graag naar bijlage 2 bij het rapport op p.

26 waar u een grafisch overzicht vindt van de voorstellen die in de nota worden gedaan. Deze

bijlage staat tevens onderaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Thomas Hoekstra
Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden
Afdeling begeleiding werkers
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HUIDIG

Incidentele Huipdiensten

‘Opdracht aan een predikant direct door de
gemeente bijvoorbeeld preekbeurt, inval/en

(crisis)pastoraat

‘Op basis van vaste tarieven

Detachering

‘Vorm van samenwerking van gemeenten

Structurele hulpdiensten

‘Opdracht aan een predikant direct door de
gemeente

• Maximaal 4 jaar
• Maximaal33% van de werktijd
• Betaling van traktement
Zonder sociale voorzieningen

Tijdelijke dienst

•Aanstelling van een predikant via de BCKP
‘Aanstelling van een predikant middels een

beroep voor bijvoorbeeld een project
Minimaal 4 jaar

• MinimaaB3% van de werktijd
• Solvabiliteitsverklaring
‘Alleen na toestemming van de classis
• Rechtop wachtgeld na aflopen tijdelijke

dienst

Waarneming dienstwerk

‘Beloning volgens structurele hulpdiensten
• Gemeente van tenminste 300 leden
• Door emeritus of beroepbaar predikant
‘Toestemming classis
‘Minimaal 2 jaar, maximaal 4 jaar

Proponent in de mobiliteitspool

‘Predikant in Algemene dienst (GRRMI
• Minimaal 3 jaar, maximaal 5 jaar
‘Minimaal 16 uur
•Solvabiliteitsverklaring
‘Geen wachtgeld (wel WW) na afl000p

Mobiliteitspool

(Maatwerk & Interim Predikanten)
Waar het niet het werk van predikanten voor

gewone werkzaamheden betreft (bijvoorbeeld

in een pionierspiek) of daar waarde bijzon

dam omstandigheden daartoe nopen kan de

mobi/iteitspool maatwerkoplossingen binnen

het GRRM bieden.

Interim predikanten worden ingezet in

gemeenten ‘waar huiswerk te doen is’

VOORSTEL

Incidentele Huipdiensten

Ongewijzigd met definitie van ‘incidenteel’

>

Detachering

•Beperkingen ten aanzien van werktijdpercentage en
maximumduur komen te vervallen

Tijdelijke dienst

‘Aanstelling van een predikant via de BCKP
‘Zonder werktijdbeperking
‘Met sociale voorzieningen
‘Betaling van bezettingsbijdrage + toeslag voor
tijdelijkheid

‘De predikant ontvangt traktement + 10% opslag maar
krijgt na afloop geen wachtgeld

‘(Beperkte) verlenging alleen met toestemming van de
classis

Korter dan twee jaar

‘Maximaal 2 jaar
‘Geen toestemming classis
• Geen solvabiliteitsverklaring
• Predikant ontvangt geen beroep: adviseur kerkenraad

Langer dan 2 jaar

‘Aanstelling van een predikant voor minimaal 2 jaar
zonder werktijdbeperking.

‘Toestemming van de classis
• Solvabiliteitsverklaring van het CCBB
‘Predikant ontvangt een beroep: lid kerkenraad

Proponenten

‘Geen toetsing door de classis: tijdelijkheid altijd
toegestaan

• Minimaal 3 jaar, maximaal 5 jaar
‘Minimaal 16 uur
• Korting op bezettingsbijdrage

Mobiliteitspool

(Maatwerk & Interim Predikant)
Ongewijzigd

Ambulant Predikant/mobiliteitspool

Als een gemeente behoefte heeft aan een vervangend
‘ predikant voor de gewone werkzaamheden kan zij bij

de mobiliteitspool terecht om tijdelijk een predikant in te

huren. Deze predikant heeft een vaste aanstelling bij de
Dienstenorganisatie
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